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முந்ததய எழுத்துக்களில் ஏததனும் திருத்தங்கள் 
தததவபயன்று ததமான்றினமால் பசெய்யலமாம் என்றும் 
நிதனகின்தறன். அவ்வமாறு பசெய்வது செரியமா என்று 
பதரியவில்தல. செரியிலமாத எத்ததனதயமா கமாரியங்கள் 
நடக்கும் தபெமாது இப்பெடி ஒன்றும் இருக்கட்டுதம. 
அவ்விதம் ஒவ்பவமான்தறயும் வமாசித்துப் பெமார்த்துத் தமான் 
முடிவு பசெய்யப் தபெமாகிதறன். நமான் என்ன பசெய்யட்டும்? 
இப்தபெமாது எனக்குள் ஒரு தணிக்தகயமாளன் வந்து 
உட்கமார்ந்து பகமாண்டிருக்கிறமான். 

        அவன் எனக்குள் ததமான்றும் ஒவ்பவமாரு பசெமால்தலயும்
சுண்டிப் பெமார்கிறமான். இந்தச்  பசெமால் இப்பெடிப் 
புரிந்துபகமாள்ளப்பெடலமாம் , இந்த இவ்விதம் அர்த்தம் 
தரலமாம் என்பறல்லமாம் அவன் பசெய்யும் அலப்பெதர தமாங்க 
முடியவில்தல. அந்த தணிக்தகயமாளன் குரலுக்கும் 
மதிப்பெளிக்கலமாம் என்றிருக்கின்தறன். 
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1. கதல இலக்கிய விமர்செனக்தகமாட்பெமாடுகள்     
2. மமாபதமாருபெமாகன் செமாமி பகமாழைந்ததய 

பகமாடுத்ததமா ?
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6. பூக்குழியமா ? பூங்குழியமா?
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சிதிலங்கள் 
9. உறவுகதள கமாவு தகட்கும் ஆளமாண்டமாப் 

பெட்சி 
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 என்னுதர

எழுத்தமாளர் பபெருமமாள்முருகன் அவர்கதள 
பெற்றிய அறிமுகம் எனக்கு 1991-92 களில் எததச்தசெயமாக 
குமுதத்தத பெடித்தப்  தபெமாது ஏற்பெட்டது. அப்தபெமாது திருச்சி
பிஷப் கல்லூரி இளங்கதல வகுப்பு கணினி அறிவியல் 
இரண்டமாம்  ஆண்டு மமாணவன் நமான். இவரின் முதல் 
நமாவலமான ஏறுபவயில் பெற்றிய சிறு விமர்செனமும், 
நமாவலில் மணி என்ற குசும்புக்கமார நமாய் வீட்டுக்கு வரமாமல் 
சிததப்பெட்ட வயக்கமாட்டினுள்தள அந்த சிறுவனுடன்  
ஒடிபிடித்து ஆடும் ஆட்டத்தின் முதல் சில பெக்கங்களும் 
அந்த வமார இதழில்   பெதிவு பசெய்யப்பெட்டு இருந்ததமாக 
நிதனவு. மனித வமாழ்க்தகதய இப்பெடிக்கூட தநர்தமயமாக 
நமாவலில் பெதிக்கமுடியுமமா என்று வியப்பெதடந்ததன். சிறு 
நகரம் செமார்ந்த என் வமாழ்க்தகயில், எங்கள் வீட்டில், என் 
பெதின்ம வயதில், எங்களுடன் வமாழ்ந்த குள்ளமமான, நீண்ட 
உடலுடன் கூடிய,  தமமாப்பெசெக்தி அதிகமமான நமாயிக்கும் 
அதத பபெயர் மணி தமான்.  

பென்றிக்கமாச்செல் பெரவிய தநரம் அதுபவன்பெதமால் 
பதருவில் பென்றிகள் உலவும் தபெமாது மணிதயப் பெமார்த்து 
“உஸஸ உஸஸ” என்தபென். மமாதன தவட்தடயமாடும் 
புலியின் தவகத்துடன் பெமாயும் மணி பென்றிகதள 
கடிக்கமாமல்  எங்கள் பதருதவ விட்தட துரத்தியடிக்கும். 
வமாரம் ஒரு நமாள் அல்லது பெத்து நமாட்களுக்கு ஒருமுதற அது



எந்த உணதவயும்  உண்ணமாமல் வீட்டு ததமாட்டத்தில் 
வளரும் அருகம்புல்தல மட்டுதம ததடி உண்ணும் 
இயல்பு பகமாண்டது எங்கள் மணி. பெள்ளிச்  பசெல்லும் 
நமாட்களில் வீட்டில் இருந்து அந்த கடலூர் தமதமானத்தத 
தமாண்டி கலக்டர் அலுவலகம் வதரக்கும் ஒரு 
கிதலமாமீட்டர் பதமாதலவுக்கு எங்களுடன் அதுவும் வரும். 
தமதமானத்தில் பெயணிக்கும் தபெமாது அது எச்செரிக்தகயமாக 
கற்களில் சிறுநீர்  அடித்துக்பகமாண்தட மீண்டும் வீட்டுக்கு 
திரும்பி பசெல்வதற்கமான வழித்தடத்தத தமமாப்பெக்தகமாடு 
இட்டுக்பகமாண்தட வரும். அதன் கழுத்தில் 
நகரமாட்சியினமால் அளிக்கப்பெட்ட வளர்ப்பு நமாய்க்கமான 
முத்திதரதய கயிற்றில் கட்டி பதமாங்கவிட்டு 
இருந்ததபெமாதும் அந்த கமாதலப் பபெமாழுதில் அது நகரமாட்சி 
நமாய் பிடிப்பெவர்களமால் பிடிக்கபெட்டு, நமாய் வண்டியினுள் 
கூண்டில் பிற நமாய்களுடன் அதடக்கப்பெட்டு இறுதி 
ஊர்வலமமாக அதழைத்துச்பசெல்லப்பெட்டது இன்னும் 
ஆழியமா சுவடுகளமாக , நண்பெதன விபெத்தில் இழைந்ததத 
தநரில் கண்ட  நிதனவுகதள தபெமான்ற உணர்வுகளமாக 
வலியுடன் மனதில் நிற்கின்றது.   அந்த பெத்திரிக்தகயில்  
ஏறுபவயில் நமாவல் ஆசிரியர் பபெமு-தவ பெற்றிய 
சிறுகுறிப்பு தரப்பெட்டு இருந்தன. அத்துடன் அவதர 
பெற்றிய நிதனவுகதள தற்கமாலிகமமாக மறந்துப் தபெமாதனன். 
மண்ணும்  அதனுதடய  பெல்லுயிர்களும் அழிக்கபெட்டு 
நிலத்தின் மீது கமாங்கிரிட் பூதங்கள் விஸவருபெம் எடுக்கும் 
விதளவுகதள பிரச்செமார பநடியின்றி கததயில் கவிததயமாய்
விவரிக்கும் அந்த எதமார்த்தவமாத ஏறுபவயில் நமாவதல 
பெமாலுமதகந்திரமா என்ற ததர்ந்த  திதர ஆளுதம 



திதரபெடமமாக எடுக்க விரும்பியும்  அந்த முயற்சி 
பெலிக்கமாமல் தபெமானது என்பெது வணிகம் செமார்ந்த  தமிழ் 
சினிமமாவின் செமாபெக்தகடு. 

2003 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் பபெமு உடனமான 
மீள்அறிமுகம் அவரின் மமாணவரும்  ,என்னுடன் நமாமக்கல் 
மமாவட்ட கமாளிப்பெடி முருகன் தகமாவில் அருகில் உள்ள  
தனியமார் கதல அறிவியல்  கல்லூரியில் தவதல பசெய்த 
என் நண்பெரும் தமிழ் ஆசிரியருமமான  அ.சின்னதுதர 
முலம் ஏற்பெட்டது. அந்த  தமிழ் ஆசிரிய நண்பெரின்  நட்பின்
முலம் பபெருமமாள்முருகனின் நீர்விதளயமாட்டு மற்றும் 
திருச்பசெங்தகமாடு ஆகிய சிறுகதத  புத்தகங்கதளக்  
கடனமாகப் பபெற்று வமாசித்ததன். எழுத்தமாளரின் நூல்கதள 
விதலக்கு தகட்டமாலும் பகமாடுக்கமமாட்தடன்  என்றமார் என் 
தமிழ் ஆசிரிய  நண்பெர். அப்தபெமாது எல்லமாம் பபெமு-வின்  
புத்தகங்கதள வமாங்க முயன்றமாலும் பெதிப்பில் இல்தல, 
தகவசெம் புத்தகங்கள் இல்தல தபெமான்ற பெதிதலத்தமான் என்
தமிழ் ஆசிரிய நண்பெர் மூலமமாக பபெருமமாள்முருகன் 
அளிப்பெமார்.  எனது பபெரும் முயற்சியில் எழுத்தமாளரின் 
பீக்கததகள் என்ற சிறுகதத பதமாகுப்பு அந்த நண்பெர் 
மூலம் விதலக்குக் கிதடத்தது.  மூக்கில் நமாற்றம் எடுக்க 
பெடித்தப்பின் மனம் மகிழ்ந்தது ஆனமாலும்  2 ௦௦௦ ஆண்டில் 
முதல் பெதிப்பெமாக பவளியமான  பகமாங்கு வட்டமார அகரமாதி 
அதற்குப்  பின் இன்னும் பெல ஆண்டுகளமாக விற்பெதனக்குக்
கிதடக்கமாமல் “பெதிப்பு நிதலயிதலதய ! ” இருப்பெது 
என்பெது மிகவும் வருத்தத்துக்கு உரிய தமமாசெமமான விசெயம். 
வமாழ்க்தக  அப்பெடிதய தமான் எதுவும் கிதடக்கமாமல், 



பபெமு-வின் புத்தகங்கள் கிதடக்கமாமல் தபெமாய்விடுமமா 
என்ன? என் திருமணத்தத முன்னிட்டு  37 வயதில் தமிழைக 
நமாதடமாடி வமாழ்க்தகதய துறந்து தமாய்வழி பூர்விக ஊரமான 
பசென்னமாப்பெட்டிணம் வந்ததடந்த எனக்கு  2 ௦௦ 8-ஆம் 
ஆண்டுக்கு பின் பபெருமமாள்முருகனின் நமாவல்கள் 
அதனத்தும்  பசென்தனயில் தத மமாதத்தில் நதடபபெறும் 
புத்தகத்திருவிழைமாவில் கமாலச்சுவடு அங்கமாடியில்  
கிதடக்கத் பதமாடங்கின. மனதுக்கு மீண்டும் 
பபெருமகிழ்ச்சி.  பபெருமமாள்முருகனின் கங்கணம் நமாவல் 
நமான் பபெண்பணடுத்துக்  குடி புகுந்த  ஊரமான  
மதறமதலநகர் நூலகத்தில் வமாசிக்க சீதனமமாக  கிதடத்து,  
கங்கணத்தத வமாசித்துவிட்டதமால்   அததன தவிர்த்து மீதி 
நமாவல்கதளயும், சிறுகதத பதமாகுப்புகதளயும், நமான்கு 
கட்டுதரத்பதமாகுப்புகதளயும்  சிறுக சிறுக மூன்று, நமான்கு 
ஆண்டுகளில் புத்தகத் திருவிழைமாவில் வமாங்கிப்பெடித்ததன்.  

நமாமக்கல் மமாவட்டத்தில் ஆசிரியர் பெணியில் 
இருந்த தருணத்தில் 2006 அல்லது 2007 ஆம் ஆண்டு 
ஒருமுதற பபெமு-தவ தநரில் செந்திக்கும் வமாய்ப்பு பபெரியமார்
பெல்கதலக்கழைகத்தில் ததர்வு விதடத்தமாள் 
திருத்தும்பெணியின் தபெமாது ஓய்வு தநரத்தில் நண்பெர் 
ஆ.சின்னதுதர முலம் கிதடத்து. நமான் பெத்தமாண்டுகள்  
பெயின்ற கடலூர் புதுநகர்  புனித சூதசெயப்பெர் பெள்ளியில்  
என் தநசெத்துக்கும் மதிப்புக்கு உரிய எம் “பதமாடக்கப்பெள்ளி 
ஆசிரியர்கள்” தபெமான்ற எளிய ததமாற்றம் அவருதடயது. 
ததமாளில் நீண்ட பெட்தடயுடன் கூடிய துணிப்தபெதய அவர்
மமாட்டிக்பகமாண்டு இருந்ததமாக நிதனவு. அவருடம் அவர் 



மதனவி திருமதி பி.எழிலரசி பபெருமமாள்முருகனும்   
விதடத்தமாள் திருத்தும் பெணிக்கு வந்து இருந்தமார். 
பபெருமமாள் முருகனுடனமான என்னுதடய உதரயமாடல் 
அப்தபெமாது பவளியமான கற்றது தமிழ் திதரப்பெடத்தத 
பெற்றியதமாக இருந்தது. அந்த தவப்பெ மரத்தடி நிழைல் செந்திப்பு
குளுதமயமானதமாக எங்களுக்கு இல்தல. பெடத்தின் மீதமான 
அவரின் எதிர் விமர்செனத்துடன் நமான் முரண்பெட்டு 
நின்தறன். பெத்து நிமிடதுக்குள்ளமான அந்த விவமாதத்தில் 
தர்க்கச்   சூடு பெறந்தது. எந்த முடிவும் விவமாதத்தில் 
கிதடக்கமாமல், பவன்றவர் ததமாற்றவர் யமாருமின்றிப்  
பிரிந்ததமாம். அதற்கு பின்பு 2011 ல்  அவர் எழுதிய 
பகட்டவமார்த்தத தபெசுதவமாம் என்ற கட்டுதரத் பதமாகுப்பு  
நூதல பெடிக்கமாமதலதய அவதர அவரின் முகநூல் 
பெக்கத்தில் அந்த புத்தகத்தின் ததலப்புக்கமாக கடுதமயமாக 
விமர்சித்து இருந்ததன். ஒரு ஆசிரியர் அதுவும் தமிழ் 
தபெரமாசிரியர்  இப்பெடி எல்லமாம் எழுதுவதமா என்று 
தகள்விதய  எழுப்பி முகநூலில் அவரின் நட்தபெ 
துண்டித்துக்பகமாண்தடன். அதன் பின்பு சிலமமாதங்கள் 
கழித்து  தவண்டமாபவறுப்பெமாக அந்த நூதல வமாங்கிப் 
பெடித்தப்பின் அதன்  இலக்கியத் தரம், நமான் அறிந்த 
பகட்டவமார்த்ததகள் பெற்றிய இலக்கியத்தின் ஊடமான அந்த
நூலின் பசெமால் ஆய்வுகள்  என் தப்பபெண்ணத்தத 
மமாற்றியது. தவற்தற உணர்ந்து மீண்டும் முகநூலில் 
அவரின் நடப்பு வட்டத்தில் இதணந்ததன். ஆனமாலும் 
இனிவரும் கமாலங்களிலும் அவருடனமான நட்தபெ  
இழைக்கமாமல் அவருடன் விவமாதிக்கவும்



,செண்தடதபெமாடவும் முரண்பெடவும் இன்னும் பெலதவறு 
விசெயங்கள்  இருக்கத்தமான் பசெய்கின்றன.. 

இந்த ஆய்வுக் கட்டுதர நூலிதன எழுத எனக்கு 
வடிவ முன் மமாதிரியமாய் (Template)  தமிழ்ப்  தபெரமாசிரியர் 
முதனவர் அய்யமா கரு.நமாகரமாசென் அவர்களின் “தமிழைரின் 
மனம் பெற்றிய தகமாட்பெமாடு” என்ற ஆய்வு நூலும், 
பபெருமமாள்முருகன் அண்ணமாவின்  “,துயரமும் துயர 
நிமித்தமும்” என்ற விமர்செனக் கட்டுதரகள் அடங்கிய 
நூலும் இருகின்றன  என்னும் நிதலயில் இவர்கள் 
இருவருக்கும் மிக்க நன்றிக் கடன் பெட்டவனமாகிதறன்.



முன்னுதர

கததச்பசெமால்லிகள் தன் கற்பெதனயின் ஊடமாக 
வரலமாற்றுக் கமாலத்தின் செமுக நிதலகதள கததக்குள் 
பகமாண்டுவருவது என்பெது இயல்பெமாகதவ உலக 
இலக்கியங்களில் நடந்துக்பகமாண்டு தமான் இருக்கின்றது 
என்பெததன தமிழைகத்தின் மூத்த,முதிர்ந்த 
கததச்பசெமால்லியமான இளங்தகமாவடிகள் பெதடத்தக்  
கமாப்பியமமான சிலப்பெதிகமாரம்  மூலம்  நமாம் கண்டுணர 
முடியும். கட்டுக்தகமாப்பெமான யமாப்பிலக்கணத்துடன் கூடிய 
மரபு வழிக் கவிததயமாக சிலப்பெதிகமாரம் மிளிர்ந்தமாலும்  
அதிலிருந்து அன்தறய   செமய,செமுக வரலமாற்தற, தமிழ் 
இனக் கலமாச்செமாரம் செமார்ந்த நம்பிக்தககதள   நமாம் 
கண்படடுக்கமுடிகிறது. ஒரு உதமாரணதுக்குச் பசெமால்வது 
என்றமால் இந்திர விழைமாவில் பூம்புகமார் நகரத்து மக்கள் 
களிப்புற்று இருக்கும் தருணத்தில் தகமாவலதன 
பிரிந்திருந்த கண்ணகியின் கருங்கண்கள் துன்பெத்தில் 
நிரிதன உதிர்த்தும் , தகமாவலனுடன் இன்புற்று இருத்த 
மமாதவியின் கண்கள் மகிழ்ச்சியில் கண்ணிர் உமிழ்ந்தும்  
இருந்தநிதலயில் கண்ணகிக்கு இடதுக்கண்ணும், 
மமாதவிக்கு வலதுக்கண்ணும் துடித்ததமதய    
இளங்தகமாவடிகள் யமாப்பின் மரப்பில் இயற்றிய 
கவிததயில் கமாண முடிகின்றது.: 

“கள்ளுக நடுங்கும் கழுநீர் தபெமாலக் 
கண்ணகி கருங்கணும் மமாதவி பசெங்கணும் 



உண்ணிதற கரந்தகத் பதமாளித்து நீருகுத்தன 
எண்னுமுதற இடத்திதினும் வலத்தினுந் 

துடித்தன”
சிலப் : 5::234-247
 தமலும் இன்தறய நவீன இலக்கிய வடிவமமான 

திதரக்கததகள் பகமாண்டுள்ள 
அறிமுகம்,முரண்,எதிர்பகமாள்ளல்,முடிவு என்ற 
திட்டமிடப்பெட்ட உள் வடிவங்கள் அப்பெடிதய 
சிலப்பெதிகமாரத்துக்கும்  பபெமாருந்துவததன அதன் 
நமாடகத்தன்தமயுடன் கூடிய திதரக்கதத அதமப்பின் 
கமாரணமமாக கமாண முடிகிறது. இத்ததகய 
திதரக்கததயிலக்கணப் பின்னணிதய அறிந்த அல்லது 
திதரப்பெடங்கள் பெமார்ப்பெதன் மூலம் அனுபெவப்பெட்ட  
மதனமாநிதலயில் பபெருமமாள் முருகனின் நமாவல்கதள 
வமாசெகர்கள் வமாசிக்கும் தபெமாது அவர்களுக்கு ஏமமாற்றதம 
ஏற்பெடும். அதத தநரத்தில் என் மனதுக்கு   இனிய 
அபமரிக்க திதரப்பெட இயக்குனர் ஸடீபென் ஸபீல்பெர்க் 
அவர்களின் கருத்தமான “திதரகதத எததனப்பெற்றி 
பதமாடங்குகின்றததமா அத்தனதய  முடிவு வதர 
பதமாடரதவண்டும், முரண்பெமாடு, எதிர்பகமாள்ளல் 
பெற்றிபயல்லமாம் கவதலப்பெடதததவயில்தல” 
என்பெததன மனதில் நிறுத்தி பபெருமமாள்முருகனின் 
நமாவல்கதள பெடித்ததமாம் என்றமால் வமாசெகர்களுக்கு சிறந்த 
வமாழ்பெனுவம் கிதடக்கும் என்பெதில் மமாறுக்கருத்து 
ஏதுமிருக்க முடியமாது. 



கமாதவரிக்கு இந்தப்பெக்கமுள்ள (அந்தப்பெக்கம் 
ஈதரமாடு) மமாபதமாருபெமாகனின்  ஊதரச்   சுற்றியுள்ள 
வட்டமாரத்து நிலமும், அதன் உரிதமயமாளர்களும், அதில் 
பெண்தணயடிதம தவதலபசெய்யும் தலித் சிறமார்களும் 
பபெருமமாள் முருகனின்  பெதடப்புகளின் ஊடமாக 
பெயணிக்கின்றமார்கள். இந்த ஆய்வுக்கட்டுதரகள் அடங்கிய 
நூலில்   பபெருமமாள்முருகன் நமாவல்களில் விவசெமாய கூலி 
அடிதமகளமான தலித் சிறமார்கள், குறிப்பெமாகச்பசெமால்வது 
என்றமால் பதலுங்கு பமமாழிதய தமாய் 
பமமாழியமாகக்பகமாண்டு  தபெசும்  செமுகத்து சிறமார்கள்  
சித்தரிக்கப்பெட்டு உள்ள முதற ஆய்வுக்கு 
உட்பெடுத்தப்பெடுகின்றது. மனித மரபெணுத்பதமாடரின்  
(Human Genatic Sequence)  அடிப்பெதடயமான 
மூலக்கூறுகளமான அடிதனனும்(A)    , ததமினும்(‘T), 
இதணவது தபெமான்று இந்திய  செமுகத்தில்  மதமும்
,செமாதிதயயும் பிதணக்கப்பெட்டும், குவமாதனனும்(G), 
தசெட்தடமாசினும்(C) இதணக்கப்பெட்டு உள்ளது தபெமான்று 
இனமும், நிலமும்   பிதணக்கப்பெட்டுள்ள  உள்ள செமுதமாய 
செங்கிலி பிதணப்பு  மனித மரபெணு ஆய்வுகதளப் 
தபெமான்தற செமுதமாயத்ததயும் ஆய்வுச் பசெய்யதவண்டிய  
தததவதய உருவமாக்குகின்றது. 



இந்த நூலிதன எழுதுவதற்கு தூண்டுதலமாக   
“செமாதிதயயும் நமானும்” என்ற நூலில் அடங்கியுள்ள மற்றும்
ஒரு தமிழைமாசிரியர் திரு ஆ.சின்னதுதர அவர்கள் எழுதிய  
“பீத் திங்கற மமாதிரி”  என்ற கட்டுதர அதமந்தது. அந்தக் 
கட்டுதரயில் அவரின் விருத்தமாசெலம் – தசெலம் இரயில் 
பெயணத்தின் ஊடமாக அவருக்கு  அறிமுகமமான ஒரு 
“பெடித்த” ஓய்வு பபெற்ற பெள்ளி ஆசிரியரின் செமாதியின் மீதமான 
பெற்றுததல கமாணமுடிகிறது. மனிதர்களின் செமாதிய 
உணர்வுகதள பவளிக்கமாட்டிக்பகமாண்தட நதகச்சுதவ 
தவழும்  கட்டுதர அது. எத்துதன முதற பெடித்தமாலும் 
செலிப்தபெ ஏற்ப்பெடுத்தமாத கட்டுதர.  செமாதியவமாதிகதள 
எதிர்க்பகமாள்ள வலிதமயமான வமார்த்ததகதள தமான் 
பெயன்பெடுத்த தவண்டும் என்று உணர்ந்து இருந்தவனுக்கு 
நய்யமாண்டித் தனங்கள் கூட பெயன்பெடும் என்று உணர்த்திய 
கட்டுதர அது. அந்த கட்டுதரயில் நடக்கும் உதரயமாடதல
ஒரு உதமாரணத்துக்கு பெமார்ப்தபெமாம்.

“நீங்க என்ன ஆளு தம்பி?”
“நமான் பகமாங்செம் விவரமமான 
ஆளு தமாத்தமா.இல்லண்ணமா 
பபெமாழைக்கமுடியுமமா?”
“நீங்க எந்த குலத்துல 
பபெமாழைங்குவிங்க?”
“நமாங்களமா தமாத்தமா வீட்டுல 
தபெமார் தபெமாடற வதரக்கும் ஊர்



பபெமாதுக் குளத்துல தமான் 
பபெமாழைங்கதனமாம்”
நீங்க எந்தக் குலசெமாமியக் 
கும்பிடுவீங்க? 
“நமான் கும்பிடுற குலசெமாமி 
இந்தப் தபெரமாண்டி பெடிப்புக்கு 
பகமாஞ்செம்  நிலமும் இரண்டு 
மமாடும் விட்டுட்டு தபெமான  என்
அப்பெதனப் பபெத்த தமாத்தமா 
தமான்....”
“நீங்க அர்ஜினமா?”
“எனக்கு அர்ஜினப் பிடிக்கமாது 
தமாத்தமா....சின்ன வயசிலிருந்தத
ரஜினிதயத்தமான் பிடிக்கும்.. 
ரஜினி பெடத்தத தமான் 
விரும்பிப் பெமார்ப்தபென்.”
“இல்ல...தம்பி நீங்க என்ன 
செமாதியினு தகட்தடன்.?”
“நமாங்க யமாதரயும் எச்சிப் 
பிதழைக்கிற செமாதி இல்ல 
தமாத்தமா..”
தமாத்தமாவுக்கு தகமாபெம் வந்து 
விட்டது...

தமிழ் மண்ணின் நல்ல இலக்கியத்தரம் வமாய்ந்த , 
வமாழ்க்தகதய பிரதிபயடுக்கும் நமாவல்கதள 



திதரக்ததயமாக்க முடியுமமா  என்ற தகள்வி என்னுள் 
எப்தபெமாதும் எழுந்துக்பகமாண்டு இருக்க அதன் 
பெதிலமாகக்கூட இந்த ஆய்தவ எடுத்துக்பகமாள்லமாம். 
எனக்குப்பிடித்த நல்ல ஆங்கிலத்திதரப்பெடங்கள் பெலவும்  
நமாவல்கதள திதரப்பெடங்கள் ஆக்கும் முயற்சியில் 
கதலயமாகக்கத்திலும், வணிகரீதியமாகவும் பவற்றிப்பபெற்று 
இருப்பெததன இங்கு சுட்டிக்கமாட்ட விரும்புகிதறன். உலக 
பிரபெல திதரபெட இயக்குனர் ஸடீபென் ஸபீல்பெர்க்கின் 
இயக்கத்தில் பவளியமான பபெரும்பெமாலமான திதரப்பெடங்கள் 
பிற எழுத்தமாளர்களின் நமாவல்கதள அடிப்பெதடயமாகக் 
பகமாண்ட திதரக்கததகள் தமாதன! அத்ததகய முயற்சிகள் 
தமிழ் திதரயுலகில் பஜெயகமாந்தனுக்கு முன்பிருந்தத 
நடந்துக்பகமாண்டு இருந்தமாலும்  பபெருமமாள்முருகன்
,பிரபெஞ்சென், புதுதமப்பித்தன், ஆகிதயமாரின் எழுத்துகளும் 
திதரயில் மின்னும் நமாட்கள் பவகு பதமாதலவில் இல்தல 
என்தற என் உள் உணர்வு கூறுகிறது. நம்ம இயக்குனர் 
பவற்றிமமாறன் அவர்கள் அதற்க்கமான முதல் அடிதய 
எடுத்துதவத்து  ததமாழைர் மு.செந்திரகுமமார் எழுதிய லமாக்கப் 
நமாவதல விசெமாரதண என்ற திதரப்பெடமமாகியதன்  மூலம்  
எனது கருத்து இன்னும் உறுதியமாகிறது. 



 1. கதல இலக்கிய விமர்செனக்தகமாட்பெமாடுகள்

கதல இலக்கியம் பெல்தவறு  வடிவங்களில், 
வதகதமகளின்(Genre)  இருந்தமாலும் அதவகளின் 
தநமாக்கம் பவற்றுக்தகமாஷங்கள்  எழுப்பெமாமல் மமானுட 
வமாழ்க்தகதய உணர்வு பூர்வமமாக ஊடகங்கள் வமாயிலமாக 
பவளிகமாட்டுவது தமான்  என்கின்ற  தபெமாதும் ,தநரடியமான 
அல்லது மதறமுகன  வர்க்க அரசியல் செமார்பின்றி எந்த 
பெதடப்தபெயும் யமாரமாலும் உருவமாக்கிவிட  முடியமாது. 
அன்தறய வரலமாற்றுக் கமாலத்துக்கு முற்பெட்ட  
இதிகமாசெங்களில் இருந்து இன்தறய நவீன இலக்கியங்கள் 
வதரயில் ஆய்வு பசெய்யும் தபெமாது இந்த தமற்கண்ட 
கருத்தத நிருபெணம் பசெய்யமுடியும். இன்னும் 
பசெமால்லப்தபெமானமால் எந்தபவமாரு  
இலக்கியப்பெதடப்பிலும்  அதன் ஒதரபயமாரு தட்டச்சு 
பெக்கத்தில் கூட வர்க்க அரசியல் செமார்பு இருந்தத தீரும். 
எழுத்தமாளரின்  மனமும் அதன் உந்துதலும்,உத்தியும் 
இலக்கியத்தத கதல வடிவமமாகதவ செமன் 
பசெய்துக்பகமாண்டு பசென்றமாலும் , அறிவும் அதன் 
தூண்டுதலும் எழுதும் எழுத்தத வர்க்கச்  செமார்புடதனதய 
அதழைத்துச்பசெல்லும். அதுதபெமான்தற கதல இலக்கிய 
விமர்செகர்களும் வர்க்க அரசியல்  செமாயல்கள் இன்றி 
பெதடப்புகதள விமர்சிக்க முடியமாது. இத்ததகய இலக்கிய
சூழைலில் எழுத்தமாளர்களின் பெதடப்புகள் மீது விமர்சென 
ஆய்வுகதள பதமாடங்கும் தபெமாது  விமர்செகர்கள் இரு 
பெதழைய தகள்விகதள தனக்குள் மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பி



விதடகமாண தவண்டியுள்ளது. கதல-இலக்கியங்கள் 
மக்களுக்கமானதவயமா? அல்லது அதவகள்  அவற்றுக்தக 
மட்டும் உரித்தமானதவகளமா?  

எந்த இலக்கியமும் தநரடியமாகதவமா 
மதறமுகமமாகதவமா கமாலத்தத பிரதிபெலிக்கும் என்றும் 
இலக்கிய செனநமாயகம் மக்கதள முதன்தமப் பெடுத்தும் 
என்றும்  மமார்க்சிய விமர்செகர் கமா.சிவத்தம்பி தன் 
கருத்துக்களமாக முன்தவக்கின்றமார். அவர் கருத்துக்களின் 
அடிப்பெதடயில்  கதல இலக்கியங்கள் செமுக இயக்கத்தத 
பிரதிபயடுப்பெதவ என்ற தநமாக்கில் கமாணும் தபெமாது கதல 
இலக்கியங்கள் செமுக முன்தனற்றத்துக்கமானதவ ,செமுக 
அவலங்கதள விமர்செனத்துக்கு உட்பெடுத்துபெதவ, அதிகமார 
தமயங்களமால் அல்லலுறும் மக்களுக்கமானதவ என்று 
உணரமுடிகின்றது. இன்னும் பசெமால்லப்தபெமானமால் 
அரசியலில் மமார்சிய-பலனிய தகமாட்பெமாட்டுகளுக்கு 
உட்பெட்டு இயங்கும் எந்த இயக்கமும் இந்ததகய 
பெதடப்பு விமர்செனக்தகமாட்பெமாட்டு முதறதயத் தமான் 
தனகத்தத பகமாண்டு இயங்கும். அதத தநரத்தில் கதல 
இலக்கியங்கதள அரசியல் பெடுத்தமாதீர்கள் ,கதலகதள 
கதலகளமாகதவ மட்டும் பெமாருங்கள் என்று தகமாருதவமாரின் 
மனநிதலயில் இலக்கியத்தின்  தரம், பசெழுதமயமான 
வடிவம், அந்த கதலப்பெதடப்தபெ பவளிபெடுத்தும் உத்தி, 
அழைகியல் தபெமான்ற இலக்கியத்தின் வடிவம் செமார்ந்த 
கமாரணிகள் மட்டுதம முதன்தமயமாக நிற்கும். 
பபெருமமாள்முருகனின் பெதடப்புகதள ஆய்வு பசெய்யும் 
தபெமாது அவரின்  கல்வி புலம், மண் செமார்ந்த பசெழுதமயமான 



வமாழ்வனுபெவம், மற்றும் பதமாடர் 
எழுத்துப்பெயிற்சியினுடமாக அவர் பபெற்ற எழுதமாளுதமயின்
கமாரணமமாக   இத்ததகய இருதவறுபெட்ட இலக்கிய 
விமர்சென தகமாட்பெமாடுகளின் அடிப்பெதடகளிலும்     வடிவம்
மற்றும் உள்ளடக்கம் செமார்ந்தும்  அவரின் பெதடப்புகள் 
ததர்ச்சி பபெற்று மக்களுக்கமான கதலப்பெதடப்புகளமாக 
அதவகள் விளங்குகின்றன.  பபெருமமாள்முருகனின் முதல்  
நமாவலமான ஏறுபவயில் நமாவலில் பதமாடங்கி இறுதியமாக 
அவர் எழுதிய ஆளவரமாயன் அல்லது அர்த்தநமாரி 
வதரயிலமான   அதனத்து நமாவல்களுதம  அதமப்பியம் 
அல்லது நவினத்துவம் செமார்ந்த வடிவச்பசெம்தமதயயும்  
அதத தநரத்தில் மக்களுக்கமான/மக்களின் எதமார்த்த 
இயல்பெமான வமாழ்தவ பிரதிபயடுக்கும் 
உள்ளடக்கத்ததயும் பகமாண்டதவகளமாக விளங்குகின்றன. 

  கட்டுக்தகமாப்பெமான வடிவச்பசெம்தமயும், 
அதமப்பியம் செமார்ந்த நவினத்துவ பெதடப்புகள் மட்டுதம 
சிறப்பெமானதவகள் , உள்ளடக்கம் உயிர்ப்புடன் இருந்து 
வடிவபசெம்தமயற்ற பெதடப்புகள் சிறப்பெற்றதவகள் 
என்றும் அறுதியிட்டு கூறிவிடமுடியமாது. இந்த 
அடிப்பெதடயில் பபெருமமாள்முருகன் எழுதிய துயரமும் 
துயர நிமித்தமும் என்ற ததலப்பிட்ட விமர்சென கட்டுதர 
பதமாகுப்பு  நூலில் ,பெமாமமாவின் “கருக்கு” நமாவல் மீது 
தவக்கும் விமர்செனத்தில்  அதன் வடிவ பசெம்தமதய 
குதறகூறுவததன ஏற்க இயலமாது. பபெருமமாள்முருகனின் 
நமாவல்களில் உள்ள கதமாபெமாத்திரங்களின் உள் உணர்வுகள் 
மற்றும் அவற்றின் பவளிப்பெமாடுகள் எப்பெடி பவகு சில 



செந்தர்பெங்களில் எதமார்த்தத்துக்கு முரனமானததமா அதற்கு 
மமாறமாக  கருக்கு நமாவலின் கதமாபெமாத்திரங்கள் பெற்றிய 
விவரதணகள் , அவற்றின் உள் உணர்வுகள் உண்தமக்கு 
மிகவும் அனுக்கமமானதவகளமாகதவ இருக்கின்றன. 
குறிப்பிட்டுச்  பசெமால்வது என்றமால் மமாபதமாருபெமாகனின் 
இறுதி கமாட்சிகளில் குழைந்தத இன்தமயமால் செமுகம் 
ஏற்பெடுத்திய  மன அழுத்தத்தின் கமாரணமமாக மட்டுதம 
பபெமான்னமா ஈடுபெடும்  இதறக்கரு ததடலின் தபெமாது 
அவளுக்கு ஏற்பெடும் “துள்ளிக்குதித்து ஓடதவண்டும்
,பவடித்து சிரிக்கதவண்டும்”  தபெமான்ற  ஆனந்தமமான   மன 
உணர்வுகள் உண்தமக்கு முற்றிலும் 
எதிரமானதவகளமாகவும் ,பபெமான்னமாவின் குழைந்தததபெறு 
இன்தமயமால் ஏற்பெட்ட  மன வலிகதள   திதசெதிருப்பும் 
தநமாக்கிலுதம விவரிக்கப்பெட்டு  உள்ளன. தமலும்  
பபெமான்னமா மீது கமாளி பகமாண்டு உள்ள கமாதல் உணர்வுகள் 70
ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய அன்தறய செமுக கமாலகட்டத்து  
மனிதர்களின்  உணர்வுகளின்  பவளிப்பெமாடமாக இல்லமாமல் 
இன்தறய கமாலகட்டத்தத செமார்ந்ததமாகவும் இருப்பெததன 
குறிபிட்டுச் பசெமால்லமுடியும். தமலும் ததமாழைர் 
மு.செந்திரகுமமார் எழுதிய லமாக்கப் நமாவல் இந்த 
வடிவச்பசெம்தம வதரயதறகளுக்குள் 
கட்டுப்பெடமாவிட்டமாலும் அது மற்றுபமமாரு 
திதரக்கதலஞனமால் உலகளமாவிய திதரப்பெதடப்பெமாக 
விசெமாரதண என்ற பபெயரில் பசெம்தமப்பெடுத்தப்பெட்டு  
இருப்பெததனயும் நமாம் இங்கு கருத்தில் பகமாள்ள 
தவண்டியுள்ளது.    எனதவ மமார்சிய-தலித்திய 
பெதடப்பெமாளிகளும் ஈழைத்து தபெரமா.க.சிவத்தம்பி மற்றும் 



தபெரமா. க..தகலமாசெபெதி தபெமான்ற மமார்க்சிய விமர்செகர்களும்  
இலக்கியப்  பெதடப்புகளின் வடிவச் பசெம்தமக்கு 
இரண்டமாம் இடத்ததயும் , உள்ளடக்கத்துக்கு முதல் 
இடத்ததயும் பகமாடுக்கின்றமார்கள் என்ற 
விமர்செனக்தகமாட்பெமாட்டுப்  பின்னணியில் அதத 
வழிகமாட்டுதலில்   இந்த ஆய்வுக்  கட்டுதரயும் எழுதப்பெட 
உள்ளது.  தபெரமா.க.சிவத்தம்பி அவர்களின் தநர்கமாணல்கள் 
அடங்கிய NCBH பெதிப்பெகத்தின் நூல் இந்த ஆய்வுக்கு 
வழிகமாட்டிகள் யமாருமற்ற எனக்கு  திதசெக்கமாட்டியமாக  
அதமகிறது. இலக்கியத்ததச் செமுதமாயத்தின் 
விதளப்பபெமாருளமாகவும்,தமாக்க செக்தியமாகவும் கமாணுகிறமார் 
தபெரமா. கமா.சிவத்தம்பி. எனது திருச்சி பிஷப்   தமிழ் தபெரமா. 
க.பூரணச்செந்திரன் அவர்களின் அதமப்பியமும் 
பின்அதமபியமும் என்ற நூல் மமார்சிய விமர்சென 
வழிகமாட்டு பநறிமுதறகதளயும் தமாண்டி பெதடப்புகதள 
பெற்றி சிந்திக்கதவக்கிறது.  

பபெருமமாள்முருகனின் நமாவல்கதள 
பபெமாருத்தவதரயில் அவற்றின்  வடிவச்பசெம்தமயும், 
உள்ளடக்கமும் ததர்ச்சி பபெற்றதமாக  இருப்பெதமால் 
அவற்தற திதரக்கததயமாக மமாற்றுவது என்பெது எந்த ஒரு 
திதரப்பெட இயக்குனருக்கும் மிகவும் எளிதமாக 
அதமகிறது. தமிழைகத்துக்குள் 15 ஆண்டுகளுக்குதமல் 
நமாதடமாடி வமாழ்க்தகவமாழ்ந்த எனக்கு அந்த அந்த 
பிரததசெத்து வட்டமாரவழைக்கில் தபெசுவது 
தகவரமாவிட்டமாலும் அவற்தற புரிந்துக்பகமாள்வது என்பெது
எளிதமானதமாகதவ உள்ளது. என்தனப்தபெமான்ற மக்கதள 



தநமாக்கி ஓடும் நமாதடமாடிகளுக்கு  செக மனிதர்களுடன் 
உறவமாடுவதற்கும், அவர்களின் உணர்வுகதள புரிந்துக் 
பகமாள்வதற்கும்  பமமாழிதயமா, பமமாழியின் மண் செமார்ந்த 
வட்டமார வழைக்தகமா  என்றுதம பபெரும் சிக்கதல 
உருவமாக்குவதில்தல. பபெருமமாள்முருகனின் 
பெதடப்புகளில் உள்ள பகமாங்கு மண் செமார்ந்த வட்டமார 
வழைக்குகதள  எல்லமாம் திதரக்கததயமாக்கதின் தபெமாது  
தவகத்ததடதய நமாசுக்கமாய் கடந்துச்பசெல்லும் யமகமா தபெக்
ஓட்டிதய தபெமான்று  என்னமால்  எளிதில் கடக்கமுடிகிறது. 
தமலும் பகமாங்குமண்டலத்தில் நமான் 5 ஆண்டுகளுக்கு 
தமல் பெல ஊர்களில் வமாழ்ந்தவன் என்பெதமால் பின்னுட்டம் 
1 ல்  பபெருமமாள்முருகனின் நிழைல்முற்றம் நமாவதல 
திதரக்கததயமாக்க   முயன்றப்தபெமாது பகமாங்கு மண்டல 
வட்டமாரவழைக்தக புரிந்துக்பகமாள்ள  எந்த ஒரு பமமாழிச் 
சிக்கலும் எனக்கு  ஏற்பெட்டவில்தல. 

இலக்கிய பெதடப்புகதள ஊடகமமாற்றம்(Media 
Change) பசெய்யும் தபெமாது குறியியல்(Semiotics) மற்றும் 
அதமப்பியம்(Structuralisum) செமார்ந்தும் 
சிந்திக்கதவண்டியுள்ளது. உதமாரணத்துக்கு ஒரு நமாவதல 
எப்பெடி திதரக்கததயமாக மமாற்றலமாம் என்று சிந்திக்கும் 
தபெமாது அந்த நமாவலின் அதமப்தபெயும், அந்த அதமப்பின் 
உட்பெமாகங்கதளயும் ,அவற்றுக்கு இதடயிலமான 
பதமாடரிதணப்புகதள(Syntagm) பெற்றி அவதமானிக்க 
தவண்டியுள்ளது. இந்த அடிப்பெதடயில் ஒரு நமாவதல 
கமாணும் தபெமாது அது பெல அத்தியமாயங்களமாக பிரிக்கப்பெட்டு 
உள்ளது என்பெது எளிதில் புலப்பெடும். ஒவ்பவமாரு 



அத்தியமாயமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்தவ பெலதவறு 
கமாட்சிகளின் ஊடமாகதவமா அல்லது பெமாத்திரங்களின் 
உள்மன பவளிப்பெமாடமாகதவமா  பவளிப்பெடுத்துகிறது. 
நிகழ்வுப்  தபெமாக்கில் பெமாத்திரங்கள் ஒருவருடன் மற்றவர் 
தபெசிக்பகமாண்டும் இருக்கலமாம். தமலும் அந்த கமாட்சிக்குள்
பெங்தகற்க்கும் கதமாபெமாத்திரங்கள், பபெமாருட்கள் (Set Properties)
பெற்றிய   தததவயமான விவரங்களமாகக் கூட இருக்கலமாம். 
சில செமயங்களில் பெமாத்திரங்கள் பின்தனமாக்கிய இறந்தகமால 
நிதனவுகளில் முழுகவும்   செமாத்தியங்கள் இருக்கிறது. 
இறந்தகமால நிதனவுகளில் கதமாபெமாதிரங்கதள அடிக்கடி 
முழுகடிக்கும் உத்தி(Flshback) நமாவலுக்கு  உகந்ததமாக 
இருந்தமாலும் திதரக்கததயின் இலக்கணத்துக்கு அது 
பபெமாருந்தமாததமாக  இருக்கிறது. பபெருமமாள்முருகனின் 
நமாவல்கதள திதரக்கததயமாக்கம் பசெய்ய முயலும்  எந்த 
கதலஞனும் இந்த சிறு இடர்பெமாட்தட எதிர்பகமாண்தட  
ஆகதவண்டும்.    தசெக்கிள் பெழுதுபெமார்க்கும் கதடயில் 
பகமாடுக்கபெடும் வண்டி எப்பெடி எல்லமாம் 
பெழுதுபெமார்பெவரமால் பிரிக்கப்பெட்டு பசெப்பெனிடபெடுகிறததமா 
பின்பு மீண்டும் இதணக்கப்பெடுகிறததமா அது தபெமான்தற 
நமாவதல நுட்பெமமாக ஆய்ந்து நமாம் அறிந்துள்ள திதரக்கதத 
இலக்கணத்தின் ஊடமாக திதரக்கததயமாக 
மமாற்றதவண்டியுள்ளது. நமாவல்கதள திதரக்கததயமாக்கம் 
பசெய்வது பெற்றி பிறிபதமாரு நூலில் விரிவமாக தபெசெலமாம்.



2. மமாபதமாருபெமாகன் செமாமி பகமாழைந்ததய பகமாடுத்ததமா?

நமாத்திகம் தபெசுதவமார்க்கும், செமாமி தநரில் வரமாது, 
பகமாழைந்தததய பகமாடுக்கமாது என்று நம்புதவமார்க்கும், 
மமாபதமாருபெமாகன்  மதலக்தகமாவிலும் அந்த கற்செமாமிகளும், 
அவற்றுக்குச்  பசெயப்பெடும்  பூதசெகளும், தததரமாட்டமும் 
அர்த்தமற்றதவகளமாக இருக்கலமாம். எழுபெது 
ஆண்டுகளுக்கு முந்ததய வரலமாற்றுச்சுவடுகதள 
பதமாட்டுத்தழுவும் இந்த கதததய ஏளனம் பசெய்ய  
இத்ததகதயமாருக்கு கமாரணங்கள் பெலவிருக்கின்றன. 
ஆனமால் மமாபதமாருபெமாகதன முழுதமயமாக நம்பிக்கும்பிடும்
அந்த ஊர்கமாரர்களுக்கு தநரில் வந்து  செமாமி பகமாடுத்த 
வரத்தமால் பபெமான்னமா பபெறும் குழைந்தத கருவின் மீது 
செந்ததகப்பெட என்ன கமாரணம் இருக்கமுடியும். செமாமியின் 
மீதமான பெக்திதய விட  இறுகிப்தபெமான செமாதியக்கூறுகளும் 
அதன் பின்னணியில் உள்ள நிலவுடதம வர்க்கத்து 
ஆண்தடகளின் ஆண்டமான் மனப்பெமான்தமயும்  தவிர 
தவறு எந்த   கமாரணங்கதளயும்  கமாண இயலவில்தல. 
செமாதிதய வர்க்கமமாக எழுந்து நிற்கும் இந்திய நமாட்டில் 
ஆண்டமான் செமாதிதய தசெர்ந்த பபெமான்னமா திருவிழைமாவின் 
தபெமாது செமாமியின் அருளமால் குழைந்ததக் கருதவ  பபெற்றமாள் 
என்று  ஆண்டமான்கள் நம்புவதற்கு யமாபதமாரு செமாத்தியமும் 
இல்தல. திருமண உறவுகளில் செமாதியக் கலப்தபெ தன் நில 
உடதம வர்க்க நலன்கள் பெமாதிப்பெதடய கூடமாது என்ற 
முதன்தமயமான கமாரணத்துக்கமாக எதிர்க்கும் ஆண்தடகள் 



திருவிழைமாவில் பபெமான்னமா பபெற்ற குழைந்ததக்கருதவ 
எதிர்ப்பெதில் எந்த ஒரு வியப்பும் இல்தல.  

பெதின்மவயதில் சிறமார்களுக்கு ஏற்பெடும் 
எதிர்பெமாலின ஈர்ப்தபெ தபெமான்தற பபெமான்னமாவுக்கும் 
அவளின் பெதின்ம வயதில்/பெதினமான்கு வயதில்  அவள் 
பபெரியவளமான பின்பு அவளின் கமாட்டில் தவதலபசெய்யும்  
பெண்தணயத்தமாள்   சிறுவன் செக்தி மீது ஈர்ப்பு 
ஏற்பெடுகின்றது. அவள் அறிவிலும் மனதிலும் வட்டமிட்ட 
செக்தி,  சிறுவயதில் அவளுடன் விதளயமாடித்திரிந்தவன் 
தமான். வயது வந்த பெதின்ம வயதில் அவள் பகமாண்ட 
கற்பெதனகளுக்கும்,கனவுகளுக்கும் முகம் பகமாடுத்தவன் 
தமான் இந்த செக்தி. செக்தியின் மீதமான இத்ததகய நிதனவுகள்  
திருவிழைமாவில் பபெமான்னமாவின் குழைந்ததக்கரு ததடலில் 
தபெமாது இயல்பெமாகதவ ஏற்பெடுகின்றது. செக்தி தபெமான்ற 
முகததமாற்றம் உதடய ஒருவதன திருவிழைமா ததடலின் 
தபெமாது கண்டு  தவிர்கின்றமாள் பபெமான்னமா.   முன் எந்த 
பெரிச்யமும் இல்லமாத புதுமுகத்ததமாடு தரிசெனம் பகமாடு 
என்று மமாபதமாருபெமாகதன தவண்டுகின்றமாள் பபெமான்னமா. 

ஆண்டமான் வர்க்கத்து  வீடுகளில்/கமாடுகளில் 
பபெரும்பெமாலும் பெண்தணயத்து ஆட்களமாக , ஆடு,மமாடு 
தமய்பெவர்களமாக தவதல பசெய்தவமார் செமுகத்தில் 
ஒடுக்கபெட்ட தலித் செமுகத்து சிறமார்கள் என்ற செமுக 
பின்னணியில் பெமார்க்கும் தபெமாது செக்தியின் மீதமான 
பபெமான்னமாவின் பெதின்ம வயது கனவுகள் செமாதியத்துக்குச்  
செவமால் விடுபெவனமாக தமான் இருக்கின்றன. செக்தி தபெமான்ற 



முகமுதடயவதன தவிர்க்கும் பபெமான்னமா கன்னிச்செவரம் 
கூட பசெய்யமாத தபெயதன ,கழுத்தின் இருபுறமும் சுற்றி 
மமார்பில் விழுந்த துண்டுடன் தநரில் கமாணுகின்றமாள். 
பபெமான்னமா அவள் வமாழ்வில் இதுவதர கண்ட யமார் 
தபெமான்றும் அவன் இல்தல. கண்கதள மூடி திறந்தமாலும் 
அவன் முகம் மனதில் பெதிய மறுக்கின்றது. அவன் 
முகத்தின் பெமாகங்கள் மட்டும் தனித்தனியமாக நிதனவுக்கு 
வருகின்றது. நிலத்தில் தவழும் மமானுட உருவம் அவன் 
என்றமாலும் ,பபெமான்னமாவுக்கு அவன் செக்திக்கு தன் உடலின் 
ஒரு பெமாகத்தத அளித்த மமாபதமாருபெமாகனமாகதவ  
கமாட்சியளிகின்றமான். இருவரும் தகதகமார்ந்து 
நடக்கின்றமார்கள். அவள் கமாதருதக “புட்டு திங்கலமாமமா “ 
என்கின்றமான்   அந்த பபெயரற்ற மமானுட சிவன். இந்த 
இடத்தில் கிழைவி,சிவன்,பிட்டு,பபெரம்பெடி ஆகிய புரமாண
,பதமான்ம நிகழ்வு வமாசெகர்களுக்கு நிதனவில் வரமாமல் 
தபெமாகமாது. மமானுட சிவன் அவளுக்கு பசெல்வி பசென்று 
பபெயரிட்டு  புட்தட ஊட்டுகின்றமான். அவளும்.…

புட்டு தின்றவர்கள் மமாபதமாருபெமாகனமாய் உடல் 
ஒட்டி நடந்து ஆரமாவமாரம் ஏதும் அற்ற இடத்துக்கு 
பசெல்கின்றமார்கள். அந்த மமானுட சிவன் கவுண்ட வடிவில் 
வந்தமானமா , தலித் வடிவில் வந்தமானமா என்ற தகள்விகள் 
செமாதியவமாதிகளுக்கு இயற்தகயமாகதவ எழைத்தமான் பசெய்யும். 



ஈசென் எந்த செமாதி வடிவில் வந்தமால் என்ன? 
செமாதியவமாதிகளுக்கு ஈசெதனவிட செமாதி தமான் அதிக  முக்கியம்
என்பெது திருச்பசெங்தகமாடு மற்றும் நமாமக்கலில்  அவர்கள் 
இந்த நமாவலுக்கு எதிரமாக  ஆற்றிய புத்தக எரிப்பு 
எதிர்விதனகள் மற்றும் நமாமக்கல் மமாவட்ட அரசு 
இயந்திரத்தின் கட்டப்பெஞ்செமாய்த்துகள்  முலம் 
புரிந்துக்பகமாள்ள முடிகின்றது. 

இந்து மத செமாதிய   சிந்ததனப்தபெமாக்கில் செமாமி 
இதடச்செமாதி மமாடுதமய்ப்பெவவனமாக இருந்தமால் அவதர 
“அவன்” என்று செமாதிய பெடிநிதலகளுக்கு உட்பெடுத்தி  “ன்” 
விகுதியுடன் அதழைப்பெததன  பசென்தன 
திருவல்லிக்தகணி பெமார்த்தசெமாரதி தகமாவிலில் கமாண 
முடிந்தது. அரசு தவதலக்கமான ததர்பவழுத 
திருவல்லிக்தகணியில் உள்ள ஒரு பெள்ளிக்குச்பசென்ற  
மதனவிக்கு துதனயமாகச் பசென்ற தபெமாது தகமாவிலுக்கும் 
பசெல்ல தநர்ந்தது. செமாமிப்பெடங்கதள விற்கும் குடுமிக்கமாரர் 
கண்களில் பெட்டமார். அவருடன் தபெசுதகயில் அவர் 
கமாஞ்சியில் சுயநிதி கதல-அறிவியல் கல்லூரியில் தமிழ் 
ஆசிரியரமாக தவதல பசெய்ததமாகவும்  , அவர் செமஸகிருதப் 
பெட்தடய பெடிப்பு பெடித்து இருததமயமால் அதனத்து 
செமாதியினரும் அர்செகர் ஆகலமாம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் 
செமஸகிருத ஆசிரியர் தவதலப் பபெற்றதமாகவும் கூறினமார். 
இப்தபெமாது அந்த தவதலயும் இல்லமாதமயமால் அரசு 
செம்பெளம் வமாங்கிக்பகமாண்டு சும்மமா இருப்பெதமாகவும் அந்த 
சும்மமா இருக்கும் தநரத்தில் செமாமி பபெமாருட்கதள 
விற்பெதமாகவும் கூறினமார். தபெச்சின் இதடதய பபெமாருமமாள் 



செமாமி கருப்பெமாக இருபெதன் கமாரணத்தத பெற்றி தகள்வி 
எழுந்தது. மமாடு தமய்த்த இதடச்செமாதிகமாரன் “இதடயன்” 
தமாதன “இவன்” என்று பெமார்த்தசெமாரதிதய பெற்றி பவகு 
செமாதமாரணமமாகக் கூறினமார். சிவன் என்ன , பபெருமமாள் என்ன 
எந்த செமாமியும் செமாதிய பெடிநிதலயில் கதடசி கீழ் 
பெடிக்கட்டில் அவதமாரம் எடுத்து இருந்தமால் அவரும் 
ஒடுக்கப்பெட்ட தலித் தமான்.  



3. செமஸகமா நமாரமாயணப்பெமாவும் மமாபதமாருபெமாகன் 
நல்லுப்தபெயன்  சித்தப்பெமாவும்

என்னத்தமான் கட்டுக்தகமாப்பெமான செமாதிக்குள் 
அடங்கும் வமாழ்க்தகதய மனிதர்கள் வமாழ்ந்தமாலும் செமாதி-
மதச்  செமுக மரபுகதள உதடக்கதவண்டிய தததவ 
வரலமாற்றின்  இயக்கப் தபெமாக்கில் அவர்களுக்கு 
இருந்துக்பகமாண்டு தமான் இருக்கிறது. செமுக மரபுகதள 
உதடக்க சில மனிதர்களமாவது முன்னிற்பெதும் அவர்களின் 
அனுபெவ அறிவின் வீச்சின் தவிர்க்க இயலமாத 
அம்செமமாகின்றது. அத்ததகய கதமாபெமாத்திரங்கதள 
செம்ஸகமாரமா நமாவலிலும் ,மமாபதமாருபெமாகன் நமாவலிலும் கமாண 
முடிகின்றது. பிரமாமணர்கதள  தவிர்த்து தவறு யமாரும் 
புகமுடியமாத அக்ரகமாரத்தில் உள்ள  தன் வீட்டில் 
நமாட்டியமமாடும் பபெண்தண மதனவியமாக  பகமாண்டுவந்து 
தவக்கின்றமான் நமாரமாயணப்பெமா. தன் செமாதிய உறவுகதள 
அவர்கள் பகமாண்டு உள்ள தவதிக மனநிதலக்கமாரணமமாக  
தூற்றுகிறமான். அவதன அவன் செமாதி பெமார்பெனர்கள்  செமாதி 
விலக்கு பசெய்ய முயலுதகயில் முசெல்மமானமாக மமாறுதவன்  
என்றும் மிரட்டுகின்றமான். 

செம்ஸகமாரமாவில் சுயசெமாதி பவறிதய 
எதிர்பகமாள்ளும் தமய கதமாபெமாத்திரமமாக மிளிரும் 
நமாரமாயணமாப்பெமா  தபெமான்று மமாபதமாருப்பெமானில்    
நல்லுப்தபெயன்  சித்தப்பெமா கதமாபெமாத்திரம் சுயசெமாதிக்கு 
எதிரமாக அதன் பகமாடுதமகதள தபெசும் ,சுயசெமாதி முட்டமாள் 



தனங்கதள,கிரமாப்பு பவட்டினமாலும் குத்தம் பசெமால்லும் 
செமுகக்  கிறுக்குத் தனங்கதள  எதிர்க்கும் துதணக்  
கதமாபெமாத்திரமமாக மிளிர்கிறது. மமாபதமாருபெமாகன் ஊர்  
ததவுடியமாத் பதருவில் நுதழைந்த அவர் அப்பெதன 
அம்மமாவிடம் ஆறுவயதில் கமாட்டிக்பகமாடுத்த  அவரின் 
கலகமனம் கதடசிவதரயில் நிரந்தரமமாக அவர் 
வமாழ்பவங்கும் பெயணிக்கின்றது. அப்பெனுடன் சிறுவயதில் 
ஏற்பெட்ட பெனிப்தபெமாரின் இறுதிக்கட்டமமாய் அப்பெனின் 
கமாதல உதடத்த நல்லுப்தபெயன் வீட்தடவிட்டு 
ஓடிப்தபெமாய், ஊர்சுற்றியமாக மமாறிப்தபெமாய் உலக 
நடப்புகதள உணர்ந்தவரமாகின்றமார். தன் நிலபெமாகத்தத 
செதகமாதரர்களிடம் இருந்து பபெறுவதற்கு தன் 
உள்ளமாதடதய அவிழ்த்துக்கமாட்டி தபெமாரமாடுமளவுக்குத் 
துணிகின்றமார். அவர் பெண்தணயத்து ஆளுங்கமாரப்தபெயன் 
பவடியன் ஆக்கி தவக்கும் செதமயதலச்  செமாபிடுகின்றமார்.  
“ஆளுங்கமாரப்தபெயன் ஆக்கிதவத்த பசெமாத்தத செமாப்பிட்டு 
விட்டு கவுண்டனு திரியுறமாதன” என்று யமாரவது தபெசினமால்
“செக்கிலிச்சி  மணப்பெமா..., செக்கிலிப்தபெயன் மட்டும் 
நமாறுவமானமா “ என்று அவர் செமாதிக்கமாரர்களின் தலித் 
பபெண்கள் மீதமான பெமாலியல் மீறல்கதள நறுக்கமாக 
சுட்டிக்கமாட்டுகின்றமார். பெண்தணக்கமார தபெயன் பவடியன் 
பரமாம்பெ செமத்து. யமார் எந்த தகள்வி தகட்டமாலும் 
நல்லுப்தபெயதனப் பெற்றி பெதில் பசெமால்லமமாட்டமான். 
செமாரமாயம் பகமாடுத்தமாலும் வமாதய திறக்கமமாட்டமான். இந்த 
இரு கதமாபெமாத்திரங்கள் மூலம் எதிர்கமாலத்தில் 
செம்ஸகமாரமாதவ தபெமான்ற ஒரு நமாவதல பபெருமமாள்முருகன் 
பெதடக்க செமாத்தியங்கள் அதிகம் உண்டு.



தலித் சிறமார்கதள பெற்றிய கமாட்சிகள் 
மமாபதமாருபெமாகனில் மிகக்  குதறவுதமான் என்றமாலும் 
கததயின் தபெமாக்கிற்கு அந்த பெமாத்திரங்கள் ஆற்றும் பெங்கு 
மிகவும் அவசியமமானதமாகின்றது. பபெமான்னமாவின் 
சிறுவயது நண்பென்/தவதலக்கமாரன்  செக்தி அவளின் முதற்  
கமாதலமானமாகின்றமான்.  கமாளியின் நல்லுப்தபெயன் சித்தப்பெமா 
மற்றும் அவரின்  பெண்தணயத்து ஆள் பவடியன் என்ற 
சிறுவன் ஆகிய  இந்த இரு கதமாபெமாத்திரங்களும் கததக்கு
,குறிப்பெமாக கமாளியின் குழைந்ததப்தபெறு இனதமயமால் 
ஏற்பெட்ட துயர, செமுகஅவமமான மதனமாநிதலதய மமாற்ற 
தநரடியமாகவும் மதறமுகமமாகவும் உதவுகின்றது. 
அதததபெமான்று பபெமான்னமாவின் திருவிழைமா குழைந்தத கரு 
ததடலின் தபெமாது இதணயும் பபெயரில்லமாத,செமாதி பதரியமாத ,
கன்னிச்செவரம் கூட பசெய்யமாத ஈசென் கதமாபெமாத்திரம் தமான் 
தநற்று   பபெருமமாள்முருகதன நமாமக்கல் அரசு 
அலுவலகத்தில் கட்டபெஞ்செமாயத்து பசெய்தவமாரிடம் 
தககட்டி நிறுத்தியது. அதத கதமாபெமாத்திரம் தமான் இன்று 
அவதர நீதிமன்றத்தின் மூலம் விடுவித்து புதியதமாக 
கவிதத நூதல எழுத தவத்து தவடிக்தகப்பெமார்கின்றது.      
எழுத்தத எழுத்தமால் பவல்ல இயலமாதவர்கள் தமான் 
செமுகத்தில் உண்தமயில்  மிக பபெரிய தகமாதழைகளமாக
,எழுத்தமாளர்கள் மீது செமுக கூட்டு வன்முதறயில் 
ஈடுபெட்டுக்பகமாண்டு பபெமாய்யமாக  விரர்கதளப் தபெமான்ற 
ததமாற்றத்துடன் நிற்கின்றமார்கள். உண்தமயமான கதலஞன் 
செமாதிய-செமுக கமாய்ச்செலில்  இடர்பெட்டு கீதழை விழுந்தமாலும் 
மீண்டும் எழுந்து நின்று மீண்டும் கவிதத நூல் 
எழுதுவமான், கததகதள பெதடப்பெமான். பபெமான்னமாவுக்கு 



குழைந்தத கருத்  தமானம் அளிக்கும் அந்த பபெயர் பதரியமாத 
ஈசென் கதமாபெமாத்திரத்தத பபெமான்னமாவின் சுயசெமாதிக்கமாரனமாக 
எழுத்தமாளர் பபெருமமாள் முருகன் பெதடக்கமாமல்  
எந்தசெமாதியுமற்றவனமாக பெதடத்ததமக்கமாக எதிர்கமால 
செமுகம் அவருக்கு நன்றிகடன் பெட்டு உள்ளது. 

தமிழ் நமாட்டில்  பசெயற்தக கருவுறுதல் 
தமயங்கள் அதிகமுள்ள பகமாங்கு மண்டலத்து   ஈதரமாடு, 
தகமாதவ, தபெமான்ற நகரங்கதள சூழ்ந்து  வமாழும் மக்கள் , 
குறிப்பெமாக இந்த மமாபதமாருபெமாகதன எரித்து 
திருச்பசெங்தகமாடு மதலவமாழும் எம் ஈசெதன நஞ்சுண்ண 
தவத்த  செமாதிபெற்று உதடய மக்கள், தன் பசெமாந்த  மருத்துவ 
தததவகளுக்கமாகக்  கூட தவற்று செமாதி மனிதர்களிடம்  
இருந்து இரத்த தமானம், கருமுட்தட தமானம்,விந்தணு 
தமானம், உடலுறுப்புகள் தமானம்  என்று எததனயும் 
பபெறமாமல் தன் சுயசெமாதி கவுரவத்துடன் வமாழை  எல்லமாம் 
வல்ல ஈசெதன மனமுருகி பிரமார்த்ததன  பசெய்தவமாம். 

ஓம் நமச் சிவமாய !

ஓம் நமச் சிவமாய !

ஓம் நமச் சிவமாய !



4. கூளமமாதமாரி நமாவலின்  தலித் சிறமார் 
பெமாத்திரங்களின் அறிமுகக்கமாட்சிகள்

இதுபவன்ன முழுதமயமான தலித் நமாவலமா என்று 
வியக்கதவக்கும் மதனமாநிதலதய வமாசெகர்களுக்கு 
ஏற்பெடுத்தும் அளவுக்கு இந்த கூளமமாதமாரி  நமாவல் தலித் 
சிறுவதன கததத்ததலவனமாகக் பகமாண்டு 
பபெருமமாள்முருகன் அவர்களமால் எழுதப்பெட்டுள்ளது. தக 
ததர்ந்த தகமாவில் சிற்பியின் தகமாபுர சிற்பெங்கள் தபெமான்ற 
பசெய் தநர்த்தியுடன் கததயின் முக்கிய கதமாபெமாத்திரமும் 
மற்ற பிற 

துதண கதமாபெமாத்திரங்களும்  வடிவதமக்கப்பெட்டு
உள்ளன. பசெல்வன் என்ற சிறுவதன தவிர்த்து மீதி 
அதனத்து சிறமார்களுதம செக்கிலியர்  என்ற தலித் செமுகத்தத
தசெர்ந்தவர்களமாக சித்ரிக்கப்பெட்டு உள்ளமார்கள். பசெல்வனின் 
அப்பெனிடம் ஆண்டு கூலிக்கு தவதலச் பசெய்யும் சிறுவன் 
கூதளயன் என்கின்ற கூளமமாதமாரி. கூதளயன் அவனுதடய
அப்பெனமால் பசெல்வனின் அப்பெனிடம்  ஆண்டு ஆண்டுக்கு 
பகமாத்தடிதமயமாக அடமமானம் தவக்கப்பெடுகின்றமான்.   தத
மமாத பபெமாங்கலுக்கு முந்ததய பெயிர் அறுவதடயின் 
மிச்செமமாய் கமாடு தரிசெமாய் கிடக்க,  பெட்டிப்பபெமாங்கலுக்கு பின்
ஆடு தமய்க்க அங்கு வரும் கூதளயனுடன் பதமாடங்கும் 
இந்த பநடுங்கதத  அவனின் இறுதி முடிவுடன் அடுத்த 
தத மமாதத்தில் நிகழ்கமால ஓட்டத்தில் ஓடி  
நிதறவதடகின்றது. 



 கூதளயன்,வவுறி,பசெவிடி,பநடும்பென்,பமமாண்டி 
ஆகிய விவசெமாயம் செமார்ந்த தவதலகதள பசெய்யும் இந்த 
தலித் செமாதி அடிதம சிறமார்களின் இன்பெ துன்பெங்கள் ,  
அவர்களுகிதடதய ஆன நட்புகள் ,எதிர்பெமாலின 
பெதின்மவயது பநருக்கங்கள் ,கவுண்ட செமாதி சிறுவன் 
பசெல்வனுடனமான செமாதி ஒழுங்தக மீறமாத உறவமாடல்கள்
,விதளயமாட்டுகள் என்று கட்டதமக்கப்பெட்டு 
பெயணிக்கின்றது இந்த நமாவல்.   அவர்கள் பதமாழில் 
கவுண்டர் செமுகத்து  நிலவுடதமயமாளர்களின் 
ஆடு,மமாடுகதள  தமய்ப்பெது , பெரமாமரிப்பெது மற்றும்  
கவுண்டர் செமுக நிலங்களில் விவசெமாயம் செமார்ந்த 
தவதலகதளச்  பசெய்வது என்று இருந்தமாலும் 
அவர்களுக்கு என்ற சிறுவர் உலகம் அவர்கள் ஆடுகதள 
தமய்க்க கமாட்டுக்கு பசெல்லும் தபெமாதுதமான் அதமகின்றது. 
ஆடு தமய்க்கும் தவதலயினுடமாக இவர்கள் பெல்தவறு 
விதளயமாட்டுகதள விதளயமாடத்தமான் பசெய்கின்றமார்கள். 
கமாலமும் ,நிலமும் செமார்ந்து கிதடக்கும் பெனங்கிழைங்கு, 
பெனம்பெழைம், தவர்கடதல,பவள்ளரிப்பிஞ்சு ,கமாதட 
முட்தட    தபெமான்ற இயற்க்தக உணவு பபெமாருட்கதள 
ததடிப்பபெற்று பெகிர்ந்து உண்ணுகின்றமார்கள்.

மற்றுபமமாரு   கவுண்டர் வீட்டில் ஆளுங்கமாரியமாக 
தவதல பசெய்யும் வவுறி  கூதலயதனவிட ஒன்றிரண்டு 
வயது சிறியவள். ஒன்றமாய் ஆடு தமய்ப்பெதமால், 
கூதளயனுடன் சிதனகம். அவள் கணக்கில் பகட்டி. 
பெமாண்டி என்ற பெல்லமாங்குழி  ஆட்டத்தின் கணித பநளிவு 
சுளிவுகதள அறிந்தவள். அவளின் வருட கூலிதயக்கூட 



நிதனவில் தவத்து இருப்பெமாள். வருடக்கூலி எவ்வளவு
,அப்பென் வமாங்கிய முன்பெணம், கவுண்டரிடம் இருக்கும் 
மீதி என்று செரியமாக கணக்குதவத்து இருப்பெமாள்.  
கூதளயனுக்கு எதுவும் நிதனவில் இருக்கமாது ,அதத 
பெற்றிய அக்கதறயும் இருக்கமாது. யமாதரமா கூலி தபெமாசுரமாங்க 
யமாதரமா வமாங்கறமாங்க எப்பெடி இருந்தமாலும் நமாம தமாதன 
ஆடு தமச்சி ஆதவமாணும் என்ற மனப்பெமான்தமயில் 
இருக்கிறமான்.   என்னத்தமான் கூதளயனுக்கு கணக்கு 
வழைக்கு வரமாது என்றமாலும் அடுத்தமுதற ஆண்டு கூலிதய 
கவுண்டரிடம் அப்பென் தபெசும் தபெமாது இரண்டு தவதலக்கு 
இரண்டு கம்மஞ்தசெமாத்து உருண்தட பெத்தமாது எனதவ 
நமான்கு உருண்தடகளமாக தகட்கச்  பசெமால்லதவண்டும் 
என்ற வயிற்றுக்கணக்கு பெற்றி சிந்தித்துக்பகமாண்டு 
இருந்தமான். தனக்கு மூன்று உருண்தடகள் மீதி  ஒன்தற 
கமாக்தக குருவி, மற்றும் உண்ணும்தபெமாது தமமாப்பெம் 
பிடித்து வரும் பூச்சி என்ற கமாட்டில் திரியும் நட்பு  
நமாய்க்கும் தபெமாடலமாதம என்ற இயற்க்தக மீது அன்பு 
செமார்ந்த சிந்ததனயில் இருந்தமான். 

நம் தமிழ் செமுகத்தின்  கதடதகமாடியில் செமாதிய 
கட்டதமப்பின் இறுதிப்  பெடிகட்டுகளில் வமாழும் எதமார்த்த 
மனிதப்  பிரதிகள் தமான் இந்த வவுறியும், கூதளயனும் 
என்ற நிதலயில் இவர்களுக்கு கவுண்டரின் மகன் 
பசெல்வதன தபெமான்று அரசு பெள்ளியிலமாவது பெடிக்க 
வமாய்ப்புகள் கிதடக்குமமாயின் அல்லது அவர்களின் 
பபெற்தறமார்கள் அத்ததகய வமாய்ப்புகதள 
உருவமாகித்தருவமார்கள் எனில் அல்லது அவர்கள் கவுண்டர் 



செமுகத்துக்கமான விவசெமாய அடிதம தவதலகளில் இருந்து 
அரசெமால்/அரசியல்-செமுக இயக்கங்களமால் 
விடுவிக்கப்பெடுவமார்கள் எனில்   வவுறிதய தபெமான்றவர்கள்
பெனிபரண்டமாம் வகுப்பு முடித்து ஆசிரியர் பெயிற்சி பபெற்று 
ஆசிரிதயகளமாகவும் , கூதளயதன தபெமான்றவர்கள் பெத்தமாம்
வகுப்பு முடித்து பதமாழில் கல்வி பெயின்று 
பதமாழிலமாளர்களமாகவும் நம் செமுகத்தில் 
மறுபிரதி/மறுஅவதமாரம்  எடுக்க செமாத்தியங்கள் 
முழுதமயமாக  உள்ளது. கமாமரமாசெர் பகமாண்டுவந்து 
மதியஉணவு திட்டத்துக்குப் பின்னும், பபெரியமாரின் 
செமாதிபயமாழிப்பு தபெரதலக்குப் பின்னும்  இவர்கள் 
செமாதியடிப்பெதடயில் விவசெமாய தவதலயமாட்களமாக 
மட்டுதம இன்னும் இருப்பெது  என்பெது தமிழ் செமுகத்தில்  
கடந்த ஐம்பெது அறுபெது ஆண்டுகளமாக  
நதடமுதறப்பெடுத்தப்பெட்ட செமுக நலன் செமார்ந்த   
சீர்திருத்தங்களின் தபெமாதமாதமதய உணர்த்துவதமாகவும்  
செமாதி அடிப்பெதடயற்ற செமுகத்தத, உதழைப்பெவனுக்கு 
மட்டுதம நிலம் பசெமாந்தம் என்ற பகமாள்தகதய 
முன்தவக்கும் செமுகத்தத தநமாக்கிய பெயணத்தத 
முன்பனடுக்க தவண்டியுள்ளதன் அவசியத்ததயும்  
உணர்த்துகின்றது.

முதலமாளித்துவ செமுகத்திதன தநமாக்கிய தமிழ் 
இன மக்களின்   பெயணம் ஆங்கிதலயர்களின் அரசு ஆட்சி 
அதிகமாரம்  கமாரணமமாக 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்தபெ 
பதமாடங்கிய நிதலயிலும் இன்னும் தமிழ்நமாடு  அதர 
நிலபிரபுத்துவம், அதர முதலமாளித்துவம் என்ற 



இரண்டமான் பகட்டமான் நிதலயில் இருபெது என்பெது தமான் 
ஒடுக்கப்பெட்ட தலித் மக்கதள குறிப்பெமாக இந்த நமாவலில் 
கமாட்டப்பெடும் தமிழ் நமாட்டின் தமற்கு பெகுதியில் உள்ள  
பகமாங்கு மண்டலதில் வமாழும் ஒடுக்கப்பெட்ட   செக்கிலியர்  
செமாதி  மக்கதள  நிலத்தின் உள்தளதய  அடிதமச் 
செங்கிலிப்தபெமாட்டு அடக்கி தவத்து உள்ளது என்தற 
முடிவுக்கு வரதவண்டியுள்ளது. நிலம் செமார்ந்த விவசெமாய 
உற்பெத்திமுதற செமுதத்தத விட மின்செமார இயந்திரங்கள், 
அததன செமார்ந்த உற்பெத்தி, அதனுடமாக பதமாழிற்செமாதலகளில்
தவதலபபெரும் நிலமற்றவர்கள் , குறிப்பெமாக தலித் செமுக 
மக்கள் என்ற செமுக மமாற்றம் இன்தறய தமிழ் நமாட்டின் 
வரலமாற்றுக்  கட்டமாயமமாக எழுந்து நிற்கின்றது.  

கூதளயனின் சிதனகிதி வவுறியின் வமாழ்க்தக 
அப்பெடிபயமான்றும் கூதளயனின் வமாழ்க்தகதய விட 
பபெரிதும் தமம்பெட்டதமாக இல்தல. கூதளயன் அவனின் 
பெண்தணக்கமார கவுண்டர் வீட்டிதலதய தங்கி தவதல 
பசெய்கிறமான். அவன் அப்பென் வீட்டில் நடக்கும் நல்லது 
பகட்டதற்கு, பெண்டிதகக்கு என்று வீட்டுக்குப்தபெமாகிறமான். 
மூன்று தவதல தசெமாறு ,தூக்கம் தவிர்த்த தநரங்களில் 
தவதல என்று அவனுக்கு ஆண்டு கூலி தபெசும்தபெமாதத  
தபெசி முடிவமானது தமான். வவுறி தினம் அதிகமாதலயில் 
தவதலக்கு பசெல்பெவள் அந்தி செமாயும் தநரத்தில் 
வீட்டுக்குத்திரும்பி பசெல்கிறமாள். நகரத்து சிறமார்கள் 
அனுபெவிக்கும் விடிந்த கமாதலதநர தூக்கம் அவளுக்கு 
பெகல் கனவமாகத்தமான் இருக்கின்றது. பபெமாழுதுப் புலர்ந்த 
பின் தவதலக்குச்  பசெல்லும் நமாட்களில் எல்லமாம் அவளின் 



கவுண்டச்சியின் பகமாடும் வமார்த்ததகள் அவதள 
சுப்ரபெமாதமமாக வரதவற்கும். பெதிலுக்கு அவள் 
முனுமுனுத்தமாள் கூட எனக்கு என்ன கமாது பசெவிடமா என்று 
தகட்கும் கவுண்டச்சியிடம்  வவுறி எதிர்த்து எல்லமாம் 
தபெசெமமாட்டமாள். கவுண்டச்சிக்கு தகட்கமாதமா பமல்லிய 
குரலில் மமாடுகளிடம்  “ரமாத்திரி கவுண்டன் 
தபெமாட்டுவமாங்கிடமானமா”   என்று தன் வயதுக்கு மீறிய 
மனநிதலயில் தபெசுவமாள். அந்த எருதமமமாடுகளும் 
அவளின் வமார்த்தததய இரக்கத்துடன் 
தகட்டுக்பகமாள்ளும்; பமல்ல கதனத்து அவளுக்கு 
மறுபமமாழி அளிக்கும். தன் மன வயதுக்கு(Mental Age) 
மிஞ்சிய வமார்த்ததகதள, செமுகத்தின் பெமார்தவயில் 
பகட்டவமார்த்ததகதள அல்லது பெமாலியல் பசெயல்பெமாடு  
பதமாடர்பெமான வமார்த்ததகதள தபெசுவது என்பெது வவுறி
,கூதளயன் தபெமான்ற விவசெமாய பதமாழில் அடிதமகளுக்கு 
அவர்களின் ஆண்தடகள் மூலம் அவர்களுக்கு ஏற்பெடும் 
மன அழுத்த வலிதய குதறக்க பெயன்பெடும் வலி 
நிவமாரணிகளமாகத்தமான் இருக்கின்றது.

பெமாலியல் செமார்ந்த வமார்த்ததகதள தபெசெக்கூடமாது,  
பகட்டவமார்த்தததய தபெசெகூடமாது என்று பமமாழி-செமுக-மத  
தூய்தமவமாதம் தபெசும் நமது செமுகம் அப்பெடி தபெசுதவமாரின்
வமார்த்ததகதள மட்டுதம கவனிக்கின்றதத தவிர அவர்கள் 
மீது ஆண்தட செமுகம் பசெலுத்தும் தவதல மற்றும் 
பபெமாருளமாதமாரம் செமார்ந்த மன அழுத்தத்தமால் ஏற்பெடும் மன 
இறுக்கத்தத நீக்கிக்பகமாள்ள  மட்டுதம அப்பெடி தபெசி எதிர் 



விதனயமாற்றுகின்றமார்கள் என்ற   உண்தமதய கவனிக்கத் 
தவறுகின்றது. 

வவுறிக்கு கவுண்டச்சியமால் என்னதமான் மன 
கஷ்டம் ஏற்பெட்டமாலும் அந்த வீட்டு பெண்தணயம்  
அவளுக்கு பிடித்துத் தமான் இருகின்றது. அவளின் அப்பென் 
பெண்தணயம் கட்டியிருந்த பவட்டுக்கமாட்டு கவுண்டரின் 
நிலத்தில் அவதளயும் தசெர்துவிடுவமார்கதளமா என்று 
பெயந்துக்பகமாண்டு தமான் இருகிறமாள். அங்கு தவதல 
பநஞ்பசெலும்தபெ முறிக்கும் அளவுக்கு இருக்கும். ஆடு 
தமய்க்க பவட்டுக்கமாட்தடத் தமாண்டி பவளிதய தவறு 
கமாட்டுக்குச் பசெல்லமுடியமாது. பவளியில் இருந்தும் யமாரும் 
உள் வந்து ஆடு தமய்க்கவும்  முடியமாது. அவளின் 
அண்ணன் அங்தக தமான் ஆளுங்க்கமார தபெயனமாய் தவதல 
பசெய்து பகமாண்டு அவதிப்பெட்டுக்பகமாண்டு இருக்கின்றமான்.
இந்த நிதலயில் அவளும் அங்கு தவதலயில் தசெர்ந்து , 
தவதல சுதமயும் அதிகமமாக பபெற்று  , ஆடு தமய்தலில் 
ஏற்பெட்ட   நட்பு வட்டத்ததயும் இழைக்க அவள் 
மனதளவில் தயமாரமாக இல்தல. மனிதர்கள் என்னதமான் 
அடிதமபெட்டு இருந்தமாலும் அந்த அடிதம வமாழ்விலும் 
கிதடக்கும் சிறு சிறு இன்பெங்கதள  ஒதுக்கித்தள்ளிவிட்டு  
தவறு இடத்தில் அததவிட கடுதமயமான  
அடிதமதவதலதய பசெய்ய அவர்கள் தயமாரமாக இல்தல 
என்ற மன நிதலயில் இருந்து பெமார்க்கும் தபெமாது வவுறியின் 
நிதலப்பெமாடு செரியமானதமாகத்தமான் இருக்கின்றது.



ஆடுதமய்க்கும் பசெவிடி பெண்தணக்கமாரக் 
கவுண்டச்சியின் குழைந்தததய இடுப்பில் ஒட்டி 
தவத்துக்பகமாண்டு பகமாண்டு கததயினுள் அறிமுகம் 
ஆகின்றமாள். ஆடு தமய்ப்பெததன விட இந்த உடல்நலம் 
குன்றிய கவுண்டச்சியின் குழைந்தததய பெரமாமரிக்க மிகவும் 
சிரமப்பெடுகின்றமாள். குழைந்தத இடுப்தபெவிட்டு இறங்க 
மறுத்து அழுகின்றது. இறக்கிவிடமாலும் பசெவிடியின் 
கமால்கதள பிடித்துக்பகமாண்டு எழுந்து நிற்கின்றது. 
கூதளயன் குழைந்தததய உயர தூக்கி ததலக்கு தமதல 
தபெமாட்டு பிடித்து விதளயமாடுகின்றமான்.. வவுறி ,பநடும்பென்
என்று அவர்களும் அதத பசெயதல பதமாடர்கிறமார்கள்.  
பெயந்துதபெமான பசெவிடி “தபெமாதும் குடுங்க” என்று 
குழைந்தததய பிடுங்கிக்பகமாண்டமாள். கண்ணீரும்,செளியுமமாக
குழைந்ததயின் முகத்தில் வழிகின்றது. அவற்தற துதடத்து 
எறிந்துவிட்டு மூக்குச்பசெமாம்தபெ எடுத்து குழைததயின் 
தகயில் பகமாடுத்து பெமால் குடிக்கதவகின்றமாள் பசெவிடி. 
குழைந்ததயின் உடம்பு இன்னும் நடுங்கிக்பகமாண்டு 
இருக்கிறது. தூக்கி எரியும் விதளயமாட்டில் பெயந்துதபெமான 
குழைந்ததக்கு கமாய்ச்செல் வந்துவிட்டமால் என்ன பசெய்வது 
என்று பெயப்பெடுகின்றமாள் பசெவிடி. குழைந்தததய 
“இப்பெடியமா பெயம்பபெருத்துவீங்க” என்று 
பநடும்பெதனயும்,கூதளயதனயும் ஏசுகின்றமாள் பசெவிடி. 
குழைந்தததய தூக்கி எறிந்து பிடித்து விதளயமாட்டும் 
ஆட்டத்தத ஆண்கள் குறிப்பெமாக மமாமன்கள்,சித்தப்பென்கள்  
மட்டும் ஈடுபெடும் தபெமாது தமாய்க்கு ஏற்பெடும் அத்துதன திக் 
திக் மனநிதலயும் பசெவிடுக்கும் ஏற்பெடுகின்றது. வவுறியும் 
அத்ததகய குழைந்தததய தூக்கி எரிந்து பிடித்தல்  



விதளயமாட்டில் ஈடுபெட்டமாள் என்ற பபெருமமாள் முருகனின் 
பெதிவு எதமார்த்தத்துக்கு ஏற்புதடயதமாக இல்தல. 
தககுழைந்தததய சிறுவர்கள் தகயமாளுவதற்கும் ,சிறுமிகள் 
தகயமாளுவதற்கும் உள்ள தவறுபெமாட்தட 
பபெருமமாள்முருகன் கமாணத்தவறி விட்டமார் என்தற 
முடிவுக்கு வர தவண்டியுள்ளது.   

பசெவிடியின்  பெண்தணக்கமாரக் கவுண்டச்சியின் 
உடல்நிதல பதமாடர்ந்து செரியில்லமாத நிதலயில் வீட்டு 
தவதலகதள பசெய்யும் பபெமாருட்டு வீட்டுக்குள்ளும் 
புழைங்கத்தமான் பசெய்கின்றமாள் பசெவிடி. கவுண்டருக்குத் 
பதரியமாமல் வீடு கூட்டுவதில் இருந்து பெமாத்திரம் கழுவுவது
வதரயில் எல்லமா தவதலகதளயும் கவுண்டச்சியின் 
அனுமதியுடன் பசெய்கின்றமாள் பசெவிடி. இந்த விசெயத்தத 
பவளிதய யமாரிடமும் பசெமால்லக்கூடமாது என்பெது 
பசெவிடிக்கும் கவுண்டச்சிக்கும் இதடயிலமான 
எழுதப்பெடமாத வமாய் பமமாழி ஒப்பெந்தம். ஒப்பெந்தத்தில் 
பசெமால்லப்பெடமாத பசெய்தியமாக கவுண்டச்சி என்ன தசெமாறு 
ஆக்கினமாலும் அதில் ஒரு பெங்கு பசெவிடிக்கு 
கிதடத்துக்பகமாண்டு தமான் இருகின்றது. பபெரும்பெமாலும் 
தினம் தினம் அரிசி தசெமாறு கிதடத்துக்பகமாண்டு தமான் 
இருக்கிறது. இதடச்செமாதி ஆண்தடகள் பெரமாமரிக்கும் “கீழ் 
செமாதி தீட்டு” என்ற வமார்த்ததக்கு பபெமாருள் அவர் 
அவர்களின் வசெதிக்கு ஏற்பெ மமாற்றங்கள் கமாண்பெததன 
நதடமுதறயிலும் கமாணமுடிகிறது. உடல் உதழைப்பு 
செமார்ந்த விவசெமாய உற்பெத்தி முதறயில் ஈடுபெடும் நில 
உடதம கவுண்ட செமுகத்து மக்கள் தங்களுடன் அருந்ததிய 



செமாதி மக்கதளயும் பெண்தண தவதலயமாட்களமாக 
ஈடுபெடுத்திபகமாள்ளும் நிதலயில்  உடல் உதழைப்பெற்ற 
மதலயமாள நம்பூதிரிகள்  வடிவதமத்த “இந்த இந்த 
செமாதிக்கமாரர்கள்   இந்த இந்த  பதமாதலவு இருக்தகமாணும்” 
என்ற செட்டங்கள்  எல்லமாம் உடல் உதழைப்தபெ செமார்ந்து 
மக்கள் வமாழும் பகமாங்கு மண்ணில் உதிர்ந்த தரமாமங்கள் 
அளவுக்குகூட மதிக்ப்பெடவில்தல  என்ற உண்தமதய 
பசெவிடிக்கும் கவுண்டச்சிக்குமமான உறவு உணர்த்துகின்றது.

ஆடுதமய்க்கும் பநடும்பெனும் பசெவிடியின்  
வயததபயமாத்தவன். அவனுக்கு பூப்பபெமாய்தும் தளிர் 
பெருவத்தில்  உள்ள பசெவிடியின் மீது ஒரு கண். பசெவிடியின் 
மீதமான அவன் பெமாலியல் ஈர்ப்பு செமார்ந்த உணர்வுகதள 
கூதளயனிடம் தபெசித்தனித்துக்பகமாள்வமான்.  ஆடு 
தமய்ப்பெததன விட அவன் தவதல பசெய்யும் வீட்டில் 
இடுப்பு செப்தபெ உதடந்து மீண்டும் கூடமாமல் பெடுத்தப் 
பெடுக்தகயமாக கிடக்கும் பபெரிய கவுண்டதர பெரமாமரிப்பெது 
என்பெது தமான் அவனுக்கு மிக சிரமம். மலம் ,சிறுநீர் 
கழிப்பெது என்று எல்லமாதம அவருக்கு கட்டிதலமாடுதமான். 
வமாதயக்கடமாமல் கண்டததயும் தின்று, தமலும் இரண்டு 
தவதல கள்ளும் குடிக்கும் கிழைவரின் மலத்ததயும் 
சிறுநீதரயும் சுத்தப்பெடுத்ததவண்டியது பநடும்பெனின் 
பிரவிக்கடதம. நமாற்றம் தமாங்கமாமல் மூக்தக மூடினமால் 
கூட பபெரிசுக்கு தகமாபெம் வந்துவிடும். ”செக்கிலி வளவுல 
மணக்க மணக்கத்தமான் இருக்குதமா” என்று ஏசுவமார்.   
பநடும்பென் இல்லமாத நமாட்களில் பபெரிசு பெடமாத பெமாடு 
பெட்டுவிடுவமார். மகன்கள், மருமகள்கள் என்று 



தவறுயமாரும் அவதர செரியமாக பெரமாமரிக்கமமாட்டமார்கள். 
பநடும்பென் திரும்பி வரும் தபெமாது அவன் தககதள 
பெற்றிபகமாண்டு “நீதமாண்டமா எம்தபெயனமாட்டம்” என்று 
அழுவமார். உனக்கு என்ன பசெஞ்சு இந்த பெமாவத்தத 
தீக்கறதுடமா “ என்று ததம்புவமார். பநடும்பெனுக்கு பபெரிதசெ 
கவனித்துக்பகமாள்வது என்பெது பிடிக்கமாத தவதலயமாக 
இருந்தமாலும் அவனின் பெமாட்டியின் பசெமாற்கள் அவதன 
தவறு வழியற்றவனமாக  ஆக்கியிருந்தது. சிறுவயதில் 
இருந்தத பெமாட்டன் பெமாட்டியுடன் வமாழும் பநடும்பெனுக்கு 
அவன் பிறந்த ஓரமாண்டு வதரயில் அந்த பபெரிய கவுண்டர் 
ஊட்டு பெமாதல தமான் குடிச்செ... குடிச்செ பெமாலுக்கு கமாதசெ 
தவதலபசெஞ்சி கழிச்தசென் என்று அவனின் பின்கதததயக்
(Flashback) கூறி அவதர கவனிக்க உனக்கு பகமாடுத்து 
தவத்து இருகனும் என்பெமாள்.  ஆனமாலும் பநடும்பெனுக்கு  
பபெரிதசெ பதமாடர்ந்து கவனித்துக்பகமாள்ள முடியும் என்று 
ததமான்றவில்தல. பவறுப்பில் ஏதமாவது பசெய்து 
விடுதவமாமமா என்று பெயந்துக்பகமாண்டு தமான் இருந்தமான். 

இத்ததகய நிகழ்வுகள் ஒன்றும் இட்டுக் 
கட்டப்பெட்டு கததயில் பபெருமமாள் முருகனமால் 
திணிக்கப்பெடதவகளமாக ததமான்றவில்தல. இத்ததகய 
நிகழ்வுகதள தநரில் கண்ட செமாட்சிகளமாக நமான் 
இருக்கின்தறன். மல்லசெமுத்திரம் செந்தத தமதமானத்தில் 
இருந்து ரமாசிபுரம் தரமாட்டில் 5 நிமிட நதடயில்  தவப்பெ 
மரமும், அரசெமரமும் ஒன்றமாய் வளரும் சிபமண்டு 
தமதடதய கமாணமுடியும். எதிதர மமாடிவீட்டுடன் கூடிய 
கவுண்டர் ததமாட்டம். அந்த வீட்டு பபெரிய கவுண்டர் உடல் 



நலம் குன்றி இருந்தமார். பபெரும்பெமாலமான என் வமார 
விடுமுதற நமாட்கள் புத்தகம் பெடிக்க ,சிந்திக்க அல்லது 
எதிரில் உள்ள கவுண்டர் வீட்டு ததமாட்டத்தில் நடக்கும்  
தவதலகதள சும்மமாதவ பெமார்த்துபகமாண்டு இருபெது என்று 
அடுத்ததவதல தசெமாற்றுப்பெசி வரும்வதரயில் அந்த 
மரத்தடியில் தமான் கழியும். அன்று என் மமாணவன் 
கணிதத்துதற முதனவர் விருமமாண்டியுடன் (அவனின் 
உண்தம பபெயர் எனக்கு மறக்கும் அளவுக்கு விருமமாண்டி 
என்ற பெட்டப்பபெயதர தன்னகத்தத சூட்டிபகமாண்டவன்) 
அந்த இரு மரங்களுக்கு தவரக்கலப்புத்திருமணம் பசெய்து 
தவப்பெது பெற்றி அதனமால் பபெய்யும் மதழைப்பெற்றியும்   
தபெசிக்பகமாண்டு இருந்ததபெமாது உடல் நலம் குன்றிய 
பபெரிய கவுண்டர் எதிதர பெம்பு பசெட்டில் குளித்துபகமாண்டு 
இருந்தமார். ரமாசிபுரம் தரமாட்டில் தசெக்கிளில் பெயணித்த 
யமாதரமா ஒருவர் திடீர் என்று தசெக்கிதள நிறுத்திவிட்டு 
ததமாட்டத்தினுள் பசென்று பபெரிய கவுண்டருக்கு குளிக்க  
உதவி பசெய்தமார். என்னுதடய மமானுடவியல் செமார்ந்த 
பெமார்தவயும் ,கவுண்ட தபெயன் விருமமாண்டியின் நிலம் 
செமார்ந்த செமாதியப்பெமார்தவயும் அந்த மனிததர தலித் என்தற 
கமாட்டியது. விருமமாண்டியின் அனுமமானப்பெடி  “அவர் அந்த
ததமாட்டத்தில் முன்பு பதமாடர்ந்து தவதல பசெய்த 
பெண்தணயத்தமாளமாக தமான் இருக்தகமாணும்,  இப்தபெமாதும் 
விசுவமாசெம் மமாறமாமல் இருக்கமாங்க அவிங்க” என்றமான் 
விருமமாண்டி.

பமமாண்டி என்ற பெதின்மவயதின் 
இறுதிகட்டத்தில் உள்ள இதளஞன் இவர்களுக்கு 



எல்லமாம் ததலவதனப் தபெமான்று அந்த ஆடுதமய்க்கும் 
கூட்டத்தில்/குழுவில் இருக்கின்றமான். இவனுக்கு வயதில் 
அடுத்து உள்ள பநடும்பெனுக்கு இவதனக் கண்டமால் 
பெயமும் ,பபெமாறமாதமயும் பசெவிடியின் மீது உள்ள ஈர்ப்பின் 
கமாரணமமாக எப்தபெமாதுதம உண்டு. பசெவியிடன் பநடும்பென் 
பமமாக்தகயமாக தபெசுவதற்கும் ,அவதள 
பதமாட்டுச்சீண்டுவதற்கும்  ததடக் கல்லமாக இருக்கின்றமான் 
பமமாண்டி. பமமாண்டி இந்த ஆடுதமய்க்கும் குழுவில் 
இதணவது தினமும் நடுப்பெகலுக்கு பின்புதமான் 
என்றமாலும் அவன் வந்துவிட்டமால் பபெமாழுபதன்ன
,நிலபமன்ன எல்லமாமும் அவன் கமாலடியில் தமான் கிடக்கும்
என்று அவன் ஆளுதமதய வலியுறுத்திக் கூறுகின்றமார் 
பபெருமமாள் முருகன். பமமாண்டி  ஆடு தமய்பெததன 
தபெமான்று பெலதவதலகதளயும் அவன் பெண்தணயத்து 
கவுண்டர் கமாட்டில் பசெய்வமான். மமாட்டுவண்டிதய 
திருபசெங்தகமாட்டுக்கு ஓட்டிச்பசெல்வதன் கமாரணத்தமால் அந்த
சிறு நகர் மீது அவனுக்கு அதிக பெரிச்செயம் ஏற்பெடுகிறது  
கிருஷ்ணமா திதயட்டரில் ஓடும் பஜெமினி கதணசென் 
பெடத்தத பவறுப்பெவன் தவறு யமார் பெடத்தத விரும்புவமான்
,யமாதரத் ததலவனமாய் துதிப்பெமான் என்று பவளிப்தடயமாகச்
பசெல்லி விளக்கதவண்டியது இல்தல. 

1970 களில் தமிழ் நமாட்டு அரசியலில் 
ததலபயடுத்த எம்.ஜி.ஆர்-ன் அரசியல் வமாழ்க்தக ஒளிர 
பமமாண்டிதய தபெமான்றவர்கள் குறிப்பிட்டுச் பசெமால்வது 
என்றமால் செக்கிலியர் செமுகத்து மக்களும் முன் நின்று 
உதவினமார்கள் என்ற உண்தமதய இந்த இடத்தில் பெதிவு 



பசெய்யதவண்டியுள்ளது. அதத தநரத்தில் தமிழ் நமாட்டின் 
தமற்கு பகமாங்கு மண்டலத்தத பபெமாருத்தவதரயில்  
எம்.ஜி.ஆர்-ன் அரசியல் பவற்றிக்குப் பின்னமால் கவுண்டர் 
செமுகமும் நிற்பெததன கமாணமுடிகின்றது. 
ஆண்டமானும்,அடிதமயும் இருவருதம  ஒன்று தசெர்ந்து 
எம்.ஜி.ஆர்-தர  ஆதரித்ததத தமிழைக அரசியலில் கமாணும் 
தபெமாது வியப்பெமாக தமான் உள்ளது. இந்த வியப்தபெ 
விடுவிக்க அவரின் திதரப் பெடங்கள் பகமாண்டு இருத்த 
திட்டமிட்ட திதரக்கதத அதமப்புகள் தமான் பெதில் 
அளிக்கின்றன. அவருக்கமான  திதரக்ததகளில் எதிரிதய 
செமாதி,  மத, அதடயமாளங்கதள தவிர்ந்து மமானுட செமுகத்தின்
தபெமாது எதிரியமாக கமாட்சிப்பெடுத்துவமார்கள் 
திதரக்கததயமாசிரியர்கள். மமானுடச் செமுததின் பபெமாது 
எதிரிதய கவுண்டர் செமாதி மக்களும், செக்கிலியர்  செமுக 
மக்களும் தங்களின் எதிரியமாகத்தமான் மனதில் கமாட்சிப் 
பெடுத்திக்பகமாண்டமார்கள் என்தற சிந்தித்து இந்த வியப்தபெ 
விடுவிக்கதவண்டியுள்ளது. 

பமமாண்டியின் வமாழ்க்தகயில் அந்த தவகமாசி 
மமாதம் மிக முக்கியமமானது. பெத்து பெதிபனமாரு வயது 
இருக்கும் அவனுக்கு அப்தபெமாது. அன்று மமாதலயில் 
கருதமகங்கள் சூழை  அன்று பபெய்ந்த மதழையில் முழு உடல் 
நதனய ஆதசெப்பெட்டமான். தன் தகமாமணத்ததயும்
,ததலத்துண்தடயும் மதழை ஈரம் பெடமாமல் இருக்க கள் 
முட்டியில் பெதனமரத்தடியில் தவத்து விட்டு தனிதய 
அந்திமதழையில் உடல் குளிர கூத்தமாடினமான். மதழைவிட்டு 
மஞ்செள் பவய்யில் அடிக்க ,உடல் ஈரம் கமாய, ததலதய 



மட்டும் துவட்டிபகமான்டவன், தகமாமணத்தத 
கட்டிக்பகமாண்டு , ததல துண்தட இதடயில் 
கட்டிக்பகமாண்டு நின்றமான்.  கழுத்ததச் சுற்றிய சிறு 
துண்டுடன் செமாமியமார் இட்தரரியில் இருந்து அவதன 
தநமாக்கி நடந்து வந்துக்பகமாண்டு இருந்தமார்.அவர்  எதிதர 
தபெமாய் பமமாண்டி ஒரு கும்பிடு தபெமாட்டமான். செமாமியமார் 
அவதனதய ஆச்செரியமமாக பெமார்த்தவர் “இத்தன மதழையில 
துணி எப்பெடி நதனயமாமல் இருக்குது” என்ற தகள்விதய 
எழுப்பினமார்.பமல்ல சிரித்தமான் பமமாண்டி. மறுபெடியும் 
எப்பெடி என்ற என்றமார். திரும்பெத் திரும்பெ ‘பசெமால்லு’ 
என்றமார். மதழையில் அம்மணமமாக கூத்தமாடியத்தத எப்பெடி 
பசெமால்வது என்று நிதனத்த பமமாண்டி 
“அபதமான்னுமில்தலங்க“ என்றமான். செமாமியமார் விடுவதமாக 
இல்தல. ”நீ இதச் பசெமானனின்னமா... நமாபனமாரு மந்திரம் 
பசெமால்லித் தர்றன் “ என்றமார். உதட நதனயமாமல் மதழையில்
நதனந்த உன்தனதயச் பசெமால்லி செமாமியமாரிடம் மந்திரம் 
கற்ற பமமாண்டி எட்டுருக்கும் எல்லமா செமாதிக்கும் பெமாடம் 
தபெமாட்டு மத்திரம் பசெமால்லி ஆடு,மமாடு, மனிதன் என்று 
எல்லமா உயிர்களுக்கும் இரச்செகன் ஆனமான். தனக்கு தததவ 
என்று வரும்தபெமாது கவுண்டச்சிகளும் தன் 
குழ்ந்ததகளுக்கு பெமாடம் தபெமாடு மந்திரிக்க அவனிடம் 
வரத்தமான் பசெய்தனர். கண்டதத தமய்ந்து 
பசெமாக்கியப்தபெமான  ஆடுகள் கூட அவன் தபெமாட்ட 
மந்திரத்தில்  நிமிர்ந்து நிற்கத்தமான் பசெய்தன. கவுண்ட 
மக்களுக்கமான செமாதியின் தததவ பமமாண்டிதய 
பபெமாருத்தவதரயில் அவன் பெமாடம் தபெமாடும் தபெமாது 
ஆட்டும் துண்டுச் பசெறகு குழைந்ததகளின் ததலயில் 



பெடமாமல் இருதமாதல தபெமாதும் என்ற அளவுக்குத்தமான் 
இருக்கிறது. குழைந்ததகளின்  தநமாய் தீர செமாதிதயமான்றும் 
அந்த மக்களுக்கு ததடயமாக இல்தல என்ற எத்ர்த்தத்தத 
கமாணும்தபெமாது செமாதி எப்பெடிபயல்லமாம் தன் தததவக்கு 
ஏற்பெ நீட்டிமுழைங்கியும் ,வமாதல சுருட்டியும் பகமாள்கின்றது
என்பெததன உணரமுடிகின்றது.

பசெல்வனும் ,மணியும் தலித் வீட்டு சிறுவர்கள் 
இல்தலபயன்றமாலும் அவர்கதளயும் பெற்றி 
தபெசெதவண்டிய சூழைல் அவர்கள் இந்த ஆடு தமய்க்கும் 
சிறமார்களிடம் பகமாண்ட விதளயமாட்டு பதமாடர்பெமான 
உறவமாடல்கள் முலம் ஏற்பெடுகின்றது. பசெல்வன் என்ற 
பெமாத்திரம் நமாவலின் ஓட்டத்துக்கு ஆற்றும் பெணி தவிர்க்க 
இயலமாலதமாக இருக்கின்றது என்பெதமாலும் அவன் கததயின்
பிரதமான பெத்திரமமான கூதளயன் தவதல பசெய்யும் 
கவுண்டர் வீட்டின் ஒதர மகன் என்பெதமாலும் அவதன 
பெற்றிய விவரதணகள், அவனின் இயல்புகள் கததயின் 
ஊடமாக விவரிக்கப்பெடுகின்றது.. 

மமாதல தநரத்தில் பெள்ளியிலிருந்து  வரும் 
பசெல்வன் புத்தகப்தபெதயயும் , தூக்குதபெசிதயயும் 
வீட்டில் எரிந்துவிட்டு அம்மமாவின் கண்ணில் பெடமாமல் 
ஆடு தமய்க்கும் சிறமார்கள் இருக்கும் தமட்டமாங்கமாட்தட 
தநக்கி வந்து விடுவமான். பசெல்வன் தபெமான்ற கவுண்டர் 
வீட்டு தபெயன்கள்  ஆடு தமய்க்கும் சிறுவர்களுடன் 
விதளயமாட செமாதியத் ததடகதள அவர்களின் அம்மமாக்கள் 
ஏற்பெடுத்தி இருந்தமாலும்  அவதனப்தபெமான்ற சிறுவர்கள் 



அதமாதன பபெமாருட்பெடுத்துவது இல்தல. அதத தநரத்தில் 
மமாதல தநரத்து விதளயமாட்டுகளில் ஆடு தமய்க்கும் 
சிறமார்களுடனமான அவர்களின் விதளயமாட்டு 
உறவமாடல்களில் அவர்களின் செமாதிய ஆளுதம உணர்வு 
உயர்ந்து நிற்கும் என்பெததன மறுக்கமுடியமாது. என்ன 
விதளயமாட்டு விதளயமாட தவண்டும் என்று கூட 
பசெல்வன் தமான் முடிவுச் பசெய்கின்றமான். அவதன விட பெல 
ஆண்டுகள் அதிக வயதுதடய பமமாண்டிதய “பமமாண்டி 
தடய்ய் பமமாண்டி” என்று  அதிகமாரத்ததமாரதணயில் தமான் 
அதழைக்கின்றமான். பவறுப்புற்ற பமமாண்டி குட்டி ஈன்ற 
ஆட்தடயும் குட்டிதயயும் ஒன்று தசெர்க்கும் தவதலயில் 
இருபெதமாக கமாட்டிக்பகமாண்டு பெதில் அளிக்கமாது 
இருக்கின்றமான். பெதில் கிதடக்கமாமல் தமலும் உக்கிரம் 
அதடயும் பசெல்வன்  “தடய்ய் பமமாண்டி தமாதயமாளி ...” 
என்று வரிதசெகட்டி அதழைக்கவும் அவன் தயங்கவில்தல. 
பசெல்வனின் மமாதல தநர விதளயமாடுகளின் தநமாக்கதம 
தன்னுதடய செமாதி ஆளுதமதய தனக்கு கீழ் உள்ள 
அருந்ததியர் சிறமார்களிடன்  நிதலநமாட்டுவதற்கமாகவும் 
அதன் மூலம் கிதடக்கும் செமாதி அதிகமாரத்  ததடலுக்கு 
வடிகமாலமாகத் தமான் இருக்கிறது.



5. ஆடு தமய்க்கும் சிறமார் விதளயமாட்டுகள்

கூளமமாதமாரி நமாவலில்  வமாழும்  அதனத்து ஆடு 
தமய்க்கும் சிறமார்களுதம ஆடு தமய்க்கும் தவதலயின்  
ஊடமாக நமாட்டுப்புற விதளயமாட்டுகளிலும்   ஈடுபெமாடுடன்  
இருகின்றமார்கள். தமான் தவதல பசெய்யும் வீட்டின் 
கவுண்டச்சியின் குழைந்தததய இடுப்பில் 
ஓட்டிக்பகமாண்தட ஆடுதமய்க்க வரும் பசெவிடியில் 
இருந்து ஒருகமால் ஊனமமான பமண்டி வதரயில் மண் 
செமார்ந்த விதளயமாட்டுகளில் பமய்யமான ஈடுபெமாடுடதனதய 
இருகின்றமார்கள். தமிழைக்கத்தில் கமாணமாமல் தபெமான பெல 
கிரமாமிய விதளயமாட்டுகள் எல்லமாம் பபெருமமாள்முருகனின் 
இந்த நமாவலின் பெமாத்திரங்கள் மூலம் புத்துயிர் 
பபெறுகின்றன. தமிழைகச் சிறமார்களின் மீதமான பபெற்தறமாரின் 
கவனம் பெடிப்தபெச் செமார்ந்து மட்டுதம இருக்கும் இன்தறய 
நிதலயில் அழிதவ தநமாக்கிச் பசெல்லும் இத்ததகய 
விதளயமாட்டுகதள ஆவனப்பெடுத்த தவண்டிய 
கடதமதய பபெருமமாள் முருகன் உணர்ந்தது உள்ளமார். 

 பமமாண்டி அவன் வயதின் கமாரணமமாக தங்கள் 
மீது கமாட்டும்  அதிகமாரத்துக்கு எல்லமாம் பமமாண்டிதய பெழி 
தீர்க்க விதளயமாட்தடதய பநடும்பெனும், கூதளயனும் 
ஆயுதமமாக தகயில் எடுகின்றமார்கள். “பதமாடர” 
விதளயமாட்டின் விதிகள் அதனவருக்கும் பபெமாதுவமானதமாய்
இருக்கும் நிதலயில், ஓட்டத்தில் திறனுதடய இவர்கதள 



கமால் ஊனமுதடய பமமாண்டியமால் பவல்வது என்பெது 
இயலமாத ஒன்றமாகிறது. இடவரம்பெற்று விதளயமாட 
தவண்டிய “பதமாடர” விதளயமாட்தட ஒரு 
அதணப்புக்குள் மட்டுதம ஓடதவண்டுபமன்றும்,  அந்த 
விதளயமாட்டு ததல தட்டி விதளயமாடமாகத்தமான் 
இருக்கதவண்டும் என்றும்  தனக்கு செமாதகமமாக 
விதளயமாட்தடயும் ,விதளயமாட்டு விதிகதள மமாற்றி 
விதளயமாட்தட பதமாடங்குகின்றமான் பமமாண்டி. 
தகதகமார்த்து பெழைம் தபெமாட்டப்தபெமாது பூண்டியமான(Out) 
பமமாண்டிதய விதளயமாட்டில் அதலகழிக்கின்றமார்கள்  
பநடும்பெனும்,கூதளயனும். வவுறியும் இவர்களுக்கு 
செதளத்தவள் அல்ல. ஆட்டத்தத நுட்பெமமாக ஆடி பூண்டி 
ஆகமாமல் தவிர்க்கின்றமாள். பமமாண்டிக்கு நன்றமாகதவ 
ஆட்டமும்  கமாட்டுகின்றமாள் வவுறி. பமமாண்டி தசெமார்ந்து 
தபெமாகின்றமான்.  அந்த விதளயமாட்டு உக்கிரம் அதடயும் 
தருணத்தில் , பசெவிடி ஆடுகள் ஒத்திதசெந்து தமய்ந்தமாலும் 
அதவகள் திதசெமமாறித்  திரிவதமாக கூறி  விதளயமாட்தட 
இதடமறிக்கின்றமாள்.. பமமாண்டியும் அததனதய 
கமாரணமமாகக்  கமாட்டி  ஆடுகதள ஒருங்கிதணக்க “தபெமாய் 
முடிக்கியமாங்கடமா” என்று ஆதணயிடுகின்றமான். 
ஆட்டத்தில் ஏற்பெடும்  ததட பநடும்பென் மற்றும் 
கூதளயதன பவறுப்தபெற்றுகிறது. ஆட்ட விதிகளுக்கு 
பவளியில் இருந்து பமமாண்டியின் வமாயில் இருந்து வரும் 
ஆதணகதள அவர்கள் எவரமாலும் தவிர்க்க இயலமாததமாக 
உள்ளது.



பமமாண்டியின் இந்ததகய ஆளுதம அதிகமாரம் 
கவுண்ட தபெயன் பசெல்வன் மமாதலயில் பெள்ளியில் இருந்து
வந்து இவர்களுடன் தசெரும் தபெமாது ஒன்றுமில்லமாமல் 
ஆகின்றது. பமமாண்டி தகமாட்தட பகமாத்தளங்கதள 
இழைக்கின்றமான். ததமால்வியதடந்த ரமாசெமாவின்  தககள் 
கட்டப்பெட்டு பவன்றவன் முன்தன பெணிந்து நிற்பெது தபெமால
பசென்வனிடம் உறவமாட தவண்டியவனமாகிறமான். 
மனிதர்கள் செமாதி, மதம்,இனம்,வர்க்கம்  என்ற 
வித்தியமாசெங்கதள எல்லமாம் கடந்து அதனவருதம 
சுயநலத்துடன்  தனக்குச் செமாதகமமான சூழ் நிதலகதள 
விதிகதள மீறியும் , புதிய விதிகதள பெம்மமாத்தமாக 
அதமத்தும், அரசியல் மற்றும் , பபெருளமாதமார அதிகமார 
தமயங்களில்   ஏற்பெடுத்திக்பகமாள்கின்றமார்கள் என்ற 
நிதர்செனத்துக்கு இந்த தலித் சிறமார்களும், பசெல்வனும்  
விதிவிலக்கமானவர்கள் அல்ல.

  பபெருமமாள்முருகனின்  எழுத்துக்களில் 
கிணற்றில் நதடபபெறும் நீர் விதளயமாட்டுகளும்  அதில் 
ஈடுபெடும் சிறமார்களும் முதறதய தவிர்க்கதவ இயலமாத 
நிகழ்வுகளமாகவும், பெமாத்திரங்களமாகவும் திகழ்கின்றன. இந்த
நமாவலின் இறுதியிலும்  அத்ததகய நீர்விதளயமாட்டில் 
ஏற்பெடும் விபெரிதங்கள் தமான் கூதளயன் மற்றும் பசெல்வன் 
ஆகிதயமாரின் இறுதி முடிதவ தீர்மமானிக்கின்றன. 
அத்ததகய இறுதி விபெரித விதளயமாட்டில் பசெல்வதன 
இழைந்த கூதளயன் கிணற்று நீச்செல் பதரிந்தும் அததனயும் 
மீறி நீரில் முழுகி தன்தனதய மமாய்த்துக்பகமாள்ள முடியுமமா 
என்ற தகள்வியும் எழைமாமல் இல்தல.  இனி மூச்சு 



விடமமாட்தடன் என்று தீர்மமானிக்கும் ஒருவன் அதிகபெச்செம் 
2 நிமிடங்கள் வதரதமாதன மூச்தசெ அடக்கமுடியும். பின்பு 
அவதனயும் மீறி அவன் நுதரயிரலின் உந்துதலமால் அவன் 
மூச்தசெ விட்டு மீண்டும் உள்ளிழுத்துத்தமாதன தமாதன 
ஆகதவண்டும்?  அதுதபெமான்று நீரில் முழுகி இறக்க 
நிதனப்பெவனும் கூட  நீச்செல் பதரிந்தவன் என்றமால் 2 
நிமிடங்கள் கழித்து மூச்சு விட பவளிதய வந்து தமாதன 
ஆகதவண்டும்? உணர்வு பூர்வமமான இந்த நமாவலின் 
முடிவிற்கு அறிவு பூர்வமமான தர்க்க விமர்செனம் தததவ 
தமானமா என்ற தகள்விதய ஒதுக்கிதவத்து விட்டு பெமார்க்கும் 
தபெமாது கததயின் முடிவும்  ,கூதளயனின் முடிவும், 
பசெல்வனின் முடிவும்   வமாசெகர்களுக்கு விரக்தி 
மனநிதலதயத்  தமான் உருவமாகித்தருகின்றது. 

பசெல்வனமால் திருடு தபெமான ஆட்டுக்கு அவன் 
வீட்டு கவுண்டருக்கு தீரமாமல் பமமாய் எழுதிதய மனம் 
நசியும் கூதளயன், ததங்கமாய் பெறித்த திருட்டு 
குற்றத்துக்கமாக அவன் வீட்டு கவுண்டரிடம் உயிர் மூச்சு 
நிற்கும் அளவுக்கு அடிவமாங்கி கிணற்றில் ததலக்கீழைமாக 
பதமாங்கிய கூதளயன் அதன் பின்னும் அந்த   அடிதம 
பென்தனயத்தத விட்டு விலகி இந்த விரிந்த உலகில் தவறு 
எங்தகமா பசென்று தவறு தவதலத் ததடி பிதழைத்திருக்க 
முடியும்  என்ற எதமார்த்தத்துடன் கூடிய முடிவுக்கு வர 
முடியமாமல் பபெருமமாள்முருகனின் விரல்கதள தடுக்கும் 
செக்தி எந்த  வர்க்கத்தத தசெர்ந்து என்று  நின்று நிதமானமமாக 
சிந்திக்கத்தமான் தவண்டியுள்ளது. உண்தமயில் ஆடு திருடு 
தபெமானதற்கமான முதன்தமயமான கமாரணமமாக  கவுண்டரின்  



மகன்  பசெல்வனும் , துதணக்கமாரணமமாக கூதளயனும் 
இருக்க அந்த இழைப்புக்கமான பெரிகமாரத்தத இவர்கள் 
இருவதரயுதம  செமார்ந்தவர்கள் தமான் ஏற்கதவண்டும் என்ற 
நிதலயில் கூதளயனின் வருட செம்பெளத்தில் மட்டுதம 
ஆட்டின் விதல  பிடிக்கப்பெடுகின்றது என்பெது பகமாங்கு 
மண்ணின் ஆண்டமான் அடிதமகள் மீது வகுத்த நீதிக்தக 
எதிரமாக உள்ளததன பபெருமமாள் முருகன் உணர்ந்து 
அறியவில்தல. இத்ததனக்கும் கூதளயனின் கவுண்டர் 
மிகவும் தகமாபெக்கமாரரமாக இருந்தமாலும் கூதளயதன அவன் 
குற்றங்களுக்கமாக இரக்கமற்று தண்டிப்பெவரமாக 
இருந்தமாலும்  பபெமாதுவில் தநர்தமயமானவரமாகவும், 
உள்ளுக்குள் இரக்க மனம் பகமாண்டவரமாகத்தமான் உள்ளமார். 
ஆனமாலும் பபெருமமாள் முருகன் அவரின் எழுத்துகள் மூலம் 
திருடு தபெமான ஆட்டின் விதலதய பகமாடுக்க கூதளயதன 
முழு பபெமாறுப்பபெற்க தவப்பெதன் முலம்  கூதளயனுக்கு 
அநீதி இதழைக்கப்பெடுகின்றது.

ததங்கமாய் திருடிய குற்றத்துக்கமாக கடுதமயமாக 
தண்டிக்கப்பெடும் கூதளயன் அதன் பின் தமாய்வீடு , ஆயமா 
வீடு என்று பெயணிக்கின்றமான். இறுதியில் கரட்டின் தமல் 
ஏறி பெமாதறயின் பபெமாந்பதமான்றுக்குள் பெடுத்து 
உறங்குகின்றமான். பபெருமமாள் முருகன் கூதளயனுக்கு 
அதமத்த விதி மீண்டும் அவதன அவனின் கவுண்ட 
ஆண்தடயிடதம பகமாண்டு தசெர்த்து இறுதியில் 
கிணற்றுக்குள் அவனின் உயிதரதய மமாய்க்கின்றது. வர்க்க 
செமார்பின்றி ஒரு எழுத்ததயும் கூட யமாரமாலும் எழுதுவது 
இயலமாத ஒன்று என்பெது உலகமறிந்த உண்தம தமாதன ! 



முப்பெது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வதரயில் 
விவசெமாயத்தததய பபெரிதும் செமார்ந்த பகமாங்கு மண்ணில் நீர் 
சுரக்கும் விவசெமாய கிணறுகள் தகவிடப்பெட்டு  பெமாழுங் 
கிணறுகளமாக ஆக்கபெடுவது அரிதினும் அரிது என்றமாலும் 
அப்பெடி தகவிடப்பெட்ட கிணறுகள் சிறமார்களின் குறிப்பெமாக 
ஆடு தமய்க்கும் சிறமார்களின் விதளயமாட்டுக்களம் 
ஆகின்றன. சுட்படரிக்கும் பவயிலின் கமாச்செலுக்கு அந்த 
கிணறுகள் தமான் குளுதமதய தருகின்றன. பநடும்பென், 
வவுறி , கூதளயன் என்று ஒவ்பவமாருவரமாக அப்பெடிப்பெட்ட
பெமாழ் கிணற்றில் குதித்து விதளயமாடுகின்றமார்கள். பசெவிடி 
தூங்கும் குழைந்தததய விட்டுவிட்டு நீரில் குதிக்க 
தயங்குகின்றமாள். தயக்கத்தத மீறி குதிப்பெவள் மீண்டும் 
பெடி ஏறி வந்து குழைந்தததய பெமார்க்கின்றமாள். இப்பெடியமான 
அவளின் கிணற்று தமல்-கிழ்-தமல்  பெயணத்தில் 
பநடும்பென் தன் பெமாலியில் உணர்வுகதள கட்டுபெடுத்த 
இயலமாமல் பசெவிடியின் இயக்கத்தில் குறுக்கீடு 
பசெய்கின்றமான். அவள் குதிக்கும் தநரத்தில் அவனும் 
குதித்து நீருக்குள் உடல் உரசுகின்றமான். அவளுடன் 
தகதகமார்த்து குதிக்க ஆதசெ பகமாள்கிறமான். அவளுதடய 
மறுப்பு அவனுக்கு பமமாண்டியின் மீதமான பபெமாறமாதமயமாக 
“பமமாண்டி கூடன்னமா குதிப்பெயமா... எங்கூட 
குதிக்கமட்டயமா” என்ற வமார்த்ததகள் முலம்    
பவளிப்பெடுகின்றது.   

இன்னும் பெற்பெல விதளயமாட்டுகள் அவர்கள் 
ஆடுதமய்க்கும் பெகல் பபெமாழுதில் நதடபபெறுகின்றன. 
ரட்டக்கமாலிப்பெதன ஏறும் விதளயமாட்டு அவற்றில் ஒன்று. 



ஒதர தவரில் முதளத்த இருபெதனகள் வமாய் அகண்டு 
தனித்தனிதய வளந்து இருகின்றன. ஒரு பெதனயில் 
முதுதகயும் மற்றதில் கமாதலயும் ஊன்றி ஏறதவண்டும் 
என்பெது தமான் விதளயமாட்டு.  அது உயரம் , தநரம் 
இரண்டுதம விதிகளமாக பகமாண்ட ஆல்பெர்ட் ஐன்ஸடின் 
விதளயமாட்டு. வவுறி விதரவமாக ஏறுவமாள் அதிக துரம் ஏற 
அவளின் குள்ள உருவம் இடம் பகமாடுக்கமாது. கூதளயன் 
அதிக துரம் ஏறுவமான் ஆனமாலும் விதரவமாக ஏறினமால்  
தமான் பவற்றி  என்று விதளயட்டு விதிகதள 
மமாற்றியதமப்பெமாள் வவுறி. ஆரம்பெ பெள்ளி பெடிப்பெறிவு கூட 
அற்ற இந்த தலித் சிறமார்களுக்கு தநரத்ததயும் , 
உயரத்ததயும் கற்றுக்பகமாடுத்தது இயற்தகதய தவிர 
தவறு எதுவமாக/யமாரமாக இருக்கமுடியும். பநற்றிக்கு தநரமாக 
சூரியன் வருவது என்பெது அவர்களுக்கு கமாலத்தின் மீதமான 
ஒரு கணக்கீடு. பெதன மரம் எத்துதன ஆள் உயரம் 
இருக்கும் என்பெது  துரத்தின் மீதமான அவர்களின் கணக்கீடு. 
இயற்தக செமார்ந்து வமாழும் இந்த சிறமார்களுக்கு முதறயமான 
கல்விப்புலம் செமார்ந்த பெயிற்சி கிதடக்குமமாயின் ஐசெக் 
நியுட்டனின் தூர கணக்கு செமார்ந்த புவியிர்ப்பு விதசெ 
விதிகதளயும் ,  ஆல்பெர்ட் ஐன்ஸடினின் தநரம் செமார்ந்த 
விதிகதளயும் கற்பெது என்பெது இவர்களுக்கு கசெக்கவமா 
பசெய்யும்?          

   



6. பூக்குழியமா ? பூங்குழியமா?

 தர்மபுரி மமாவட்டத்து இதளஞன் இளவரசெனின் 
மீது பசெலுத்தப்பெட்ட தற்பகமாதலயின்  தவததனகதள 
உள்வமாங்கிக்பகமாண்டு எழுதப்பெட்ட இந்த நமாவலின் 
ததலப்தபெ  மங்களவழைக்கமாக பூக்குழி என்று    
தவத்துள்ளமார் பபெருமமாள்முருகன். கததயமாசிரியர் 
பமன்தம தவழைதவண்டிய பூங்குழிதய பூக்குழி என்று 
வல்லினத்துடன் விளிர்க்கும் முரணின் ஊடமாகவும்,   
கததயின் இறுதிக் கமாட்சிகளின் மூலமமாகவும்   செமாதிய 
கவுரவக் பகமாதலகளின் உக்கிரம் செதரமாஜெமாதவயும் 
நம்தமயும் பெற்றிக்பகமாள்கின்றது.  இறுதி இரு 
அத்தியமாயங்களில் உயிர்பிதழைத்தல் ஒன்தற உடலின் 
இயக்கமமாக இருக்கதவண்டிய அத்தருணத்தில், 
செதரமாஜெமாதவ கடந்த கமாலத்து நிதனவுகளுக்கு அதழைத்துச் 
பசெல்லும் எழுத்தமாளரின் விவரதணகள்  அவரின்  
சிறப்பெமான எழுத்தமாளுதம உக்தியின் சிறு குதறபெமாடமாக 
அறிந்துக்பகமாள்ளலமாம். 

நிகழுக்கும் , இறந்தகமாலத்துக்கும் மமாறி மமாறி 
கதததய  பெயணிக்க தவக்கும்  உக்தி என்பெது 
பபெருமமாள்முருகனின் நமாவல்கதளப்  பபெமாறுத்தவதரயில்
இயல்பெமானது தமான் என்றமாலும், உயிர் பிதழைக்கதவண்டிய
தருணத்தில் கூடவமா கடந்தகமால நிதனவுகளுக்கு மனித 
மனம் பசெல்லும்? என்ற தகள்விதய அவரிடம் 



எழுப்பெமாமல் இருக்கமுடியவில்தல. 
உயிர்பிதழைக்கதவண்டிய அந்த சிக்கலமான  குறுகிய 
தநரத்தில் செதரமாஜெமாவின் பசெயல்பெமாடுகதள குறுக்கிடும் 
இறந்தகமால நிதனவுகளின் மீதமான எழுத்தமாளரின் 
விவரதணகள் வமாசெகர்களின் வமாசிப்தபெயும்  
குறுக்கிடவும் தமான் பசெய்கின்றன. திதரக்கததயமாக்க 
பெயிற்சியில் ஈடுபெடுதவமார் இந்த நமாவலின் இறுதி இரு 
அத்தியமாயங்கதளயும்(Climax) திதரக்கததயமாக மமாற்ற 
முயலும் தபெமாது அந்த அத்தியமாயங்களில் உள்ள  
செதரமாஜெமாவின்  கடந்தக் கமால நிதனவுகதள தமாரளமமாக 
தவிர்த்துவிட்டுச் பசெல்லலமாம். ஒருதவதள அதவ 
திதரக்கததயில் இதணக்கப்பெட்டு பெடமமாக்கப்பெடும் 
எனில் எடிட்டரின் கனினியில்  அதவகள் 
துண்டிக்கப்பெடும் என்பெதில் எந்த செந்ததகமும் இல்தல.  
எழுத்தமாளர் அவர் எழுதும்  நமாவலுக்கமான  வடிவம் செமார்ந்த
உக்தியின் குதறபெமாடமாக இததன கருதினமாலும் தவறு ஒரு
விசெயமும் இங்கு பதமாக்கிநிற்கின்றது. பெதிதனந்து 
அதியமாயத்துள் முடிக்க தவண்டிய கததயின் 
கிதளமமாக்ஸ இறுதிக்கமாட்சிதய(Climax)  இறந்தகமால 
நிதனவுகதளயும் இதணத்து 16-வது அத்தியமாயத்திலும் 
நீடிக்கதவண்டிய தததவ பபெருமமாள்முருகனுக்கு 
எங்கிருந்து ஏற்பெட்டு இருக்கும் என்பெததனயும் 
பெமார்ப்தபெமாம்.

பெதினமாறு  வமாரங்கள் எழுதலமாம் என்ற 
வதரயதரயுடன் கல்கி வமார இதழில் எழுதப்பெட்டு உள்ள
இந்த கததயில் பதமாடர்கததக்ளுக்தக உரிய இயல்புடன் 



14-வது வமார இறுதியிதலதய செதரமாஜெமாவுக்கு அடுத்தது 
என்ன நடக்கப்தபெமாகின்றது  என்ற தகள்விதய 
வமாசெகர்களுக்கு ஏற்பெடுத்தி கிதளமமாக்ஸ என்ற 
இறுதிக்கமாட்சி(Climax) பதமாடங்குகின்றது.   கல்கிதய 
பெடிக்கும் பதமாடர்  வமாசெகர்கதள அந்த இததழை தநமாக்கி 
அடுத்தவமாரமும் ஈர்க்கும் வணிக நலன்கள் செமார்ந்த 
பசெய்ல்பெடமாகத்தமான் இததனக் கமாணமுடிகின்றது. 15-வது 
வமாரத்திதலதய முடிக்க தவண்டிய கததயின் 
கிதளமமாக்ஸதசெ   கல்கியில் அவருக்கு அளிக்கப்பெட்ட 16 
வமாரங்கள் எழுதலமாம் என்ற கமால வதரயதரயின் 
கமாரணமமாக இன்னும் ஒரு வமாரம் நீடித்து இருக்கின்றமார் 
எழுத்தமாளர். அப்பெடி நீடிக்கும் தருணத்தில் கல்கியின் 
நமான்கு பெக்கங்கதள நிரப்பெதவண்டிய கட்டமாயத்தின் 
கமாரணமமாக செதரமாஜெமாவின் இறந்தகமால நிதனவுகதளயும் 
அவள் உயிர் பிதழைக்கதவண்டிய சிக்கலமான தநரத்திலும் 
எழுதி இதணத்து கல்கி அவருக்கு அளித்த 16-வமார 
கட்டுப்பெமாட்தடயும்,  நமான்கு பெக்க கட்டுப்பெமாட்தடயும் 
நிதறதவற்றியுள்ளமார் பபெருமமாள்முருகன். வணிக 
நலன்கதள முதன்தமயமாகக் பகமாண்ட வமார இதழ்களின் 
குதறபெமாடுகதள  எல்லமாம் அத்ததகய இதழில்   
எழுதியதன்  மூலம் பபெருமமாள்முருகன் தன்னுதடய 
குதறகளமாக தத்து எடுத்துக் பகமாள்கின்றமார். தமலும் 
பதமாடர்கததகளுக்கும் நமாவலுக்கும் உள்ள 
தவறுபெமாடுகதளப் பெற்றி மமார்க்சிய விமர்செகர்களமாகிய 
தமிழ் ஈழைத்தத தசெர்ந்த கல்வியமாளர்கள் க.தகலமாசெபெதி 
மற்றும்  கமா.சிவத்தம்பி ஆகிதயமார் எழுதிய கருத்துகள் 
மற்றும்  விமர்செனங்கள்  பபெருமமாள்முருகனின் 



நிதனவுக்கு வந்தமாலும் அவற்தற பெற்றி அவர் ஆழ்ந்து 
சிந்திக்கவில்தலதயமா என்ற செந்ததகமும் எழுகின்றது. 
நின்று நிதமானமமாக எந்தவிதமமான  புறவய 
கட்டுபெமாடுகளும் இல்லமாமல் எழுததவண்டிய இந்த 
பெதடப்தபெ பெல்தவறு விதிகதளயும் தன்னகத்தத 
பகமாண்ட பபெமாறுத்தமில்லமாத ஊடகத்தில் அதுவும் 
வணிகம் செமார்ந்த வமார இதழில்  எழுதியது தமான் 
பபெருங்குதற. 

நமாவலின் வடிவம் செமார்ந்த குதறகள் இப்பெடியமாக 
எத்ததன  இருந்தமாலும் பூக்குழியின்  உள்ளடக்கம் 
பபெருமமாள் முருகன் இதுவதரயில் எழுதிய 
நமாவல்களிதலதய தனிச்சிறப்பு வமாய்ந்த, செமாதிய 
மமாயமாஜெமாலங்கதள பவளிகமாட்டுகின்ற, இன்தறய செமாதி 
ஊழிக்கமாலத்தின்  செமுக தததவதய  அறிந்த ஒன்றமாக 
உள்ளது. நடப்பெது கனவமா அல்லது நிசெமமா என்ற குழைப்பெ 
நிதலதய வமாசெகர்களுக்கு ஏற்பெடுத்தி  கததயின் முடிதவ 
தநமாக்கி பெயணிக்கும் இறுதிக் கமாட்சிகள்  குமதரசெனின் 
தசெக்கிளின் வருதகயுடன் முற்றுப்பபெறுகின்றது. கல்கி 
வமார இதழுக்கமாக 16 வமாரங்கதள  எழுதப்பெட்ட 
பதமாடர்கதத இதுபவன்பெதமால் கதத குறுநமாவதலப் 
தபெமான்தற  அதற்குரிய வதரயதறகதள மீறமாமல் 
கமாட்சியளிக்கின்றது. இந்த கததயின் அறிமுகக் 
கமாட்சிகளில் அல்லது அத்தியமாயங்களில் பெமாத்திரங்கள் 
பெற்றிய அறிமுகம் 
முழுதமப்பபெறமாமலும்,பபெருமமாள்முருகனின் மற்ற 
நமாவல்களில் பெத்திரங்கதள பெற்றிய  பதளிவமான 



விவரதணகள் இருப்பெது தபெமான்று இதில் இல்லமாமலும் 
முற்றுப்பபெறமாத ஓவியம் தபெமான்ற குதறத் ததமாற்றத்துடன்
ததலச் சீவப்பெட்ட ஆண் பெதனயமாக கமாட்சியளிக்கின்றது. 

இந்தக்கததயில் இளம் சிறமார்கள் என்று 
யமாருமில்லமாவிட்டமாலும் தன் பெதின்ம வயதில் 
குமதரசெதன செமாதியகலப்புத்  கமாதல் திருமணம்  பசெய்து 
பகமாண்டு உள்ள “பபெமாழைங்கற செமாதிதய” செமாரமாத செதரமாஜெமா 
என்ற சிறுமிதயப்  பெற்றி எழுதமாவிட்டமால்  இந்த ஆய்வு 
நூல் முழுதமயதடயமாது என்ற உணர்வுகளின் 
உந்துதலமால்  பூக்குழிதயப் பெற்றிய ஆய்வு 
அவசியமமாகின்றது. இந்த குறுநமாவலிதன 
எழுதுவதற்கமான  வடிவத்ததயும் , உக்திதயயும் 
பெலமுதற ஓத்திதக பெமார்த்துபகமாண்ட எழுத்தமாளரின் 
மனம், செமுகத்தின் மீதமான மிகுந்த எச்செரிக்தக 
உணர்வுடன் செதரமாஜெமாவின் ஊர் பபெயதரயும், 
குமதரசெனின் ஊர் பபெயதரயும் தவிர்த்து கற்பெதனயின் 
ஊடமாக ததமாலூர்  என்றும் கமாட்டுப்பெட்டி என்றும் 
குறியீடுகளமாக கமாட்டுகின்றது. செமாதிப்  பபெயர்கதள 
முற்றிலுமமாக நீக்குகின்றது. 

ஊதரயும், செமாதிதயயும் பபெருமமாள்முருகன் 
தபெமான்ற வட்டமார வழைக்கில் எழுதும் எழுத்தமாளர் 
தவிர்த்தமாலும் அவர்கள் யமாதரப்பெற்றி எழுதுகின்றமார்
,எந்த ஊர்கமாரர்கதள பெற்றி எழுதுகின்றமார் , எந்த செமாதி 
அங்கு ஆதிக்கம் பசெலுத்துகின்றது , எந்த செமாதி மக்கள் மீது 
ஆதிக்கம் பசெலுத்தப்பெடுகின்றது  தபெமான்ற எளிய 



உண்தமகதள உணர்ந்துக்பகமாள்ள பபெருமமாள்முருகனின்
முந்ததய பெதடப்புகதள வமாசித்த அனுபெவதம  நமக்கு 
தகபகமாடுக்கின்றது. ததமாலூர் ததமாலூரமாகதவ 
இருந்துவிட்டு தபெமாகட்டுதம. தமலும்  செமாதிப்பபெயர் கூட 
பதரிந்து என்னவமாகப்தபெமாகின்றது ? அது பபெமாழைங்கற 
செமாதிக் கூட்டம் என்று தமான் இருந்துவிட்டு தபெமாகட்டுதம! 
கமாதட ,கவுதமாரி,தமனமா,கமாக்கமா ,குருவி   என்று தன் 
பெங்கமாளிகளுக்கு பபெயர் தவத்துக்பகமாண்ட   
கூட்டங்களின் பமமாத்தவடிவமமாக அந்த 
செமாதியிருக்கின்றது. குமதரசென் அததன செமார்ந்தவனமாகவும் 
இருக்கின்றமான். செதரமாஜெமாவின் செமாதிதய குறிப்பிட 
“பபெமாழைங்கற செமாதிதய” தசெரமாத என்ற பசெமாற்த்பதமாடதர 
எழுத்தமாளர் பெயன்பெடுத்துவதன் மூலம் அவதள 
ஒடுக்கப்பெட்ட தலித் செமுகத்தத தசெர்ந்தவள் என்று 
எளிதில் கண்டுக் பகமாள்ளமுடிகின்றது.  
கதமாப்பெமாத்திரங்களின் பபெயர்கதளயும் கூட 
பபெருமமாள்முருகன் தவிர்த்து இருப்பெமார் எனில் 
அகத்திதனயுடன் கூடிய   புதுதமயமான   நவீன நமாவல் 
வடிவத்துக்கமான முதல் முயற்சியமாக  பூக்குழி நமாவல் 
உருவம் பபெற்று இருக்கும். 

புதியதமாக திருமணமமான அவர்கள் 
பசெங்குன்றூரில் இருந்து ஓதடயூருக்கு பசெல்லும் பிரதமான 
செமாதலயில் தபெருந்தத விட்டிறங்கி  கமாட்டுப்பெட்டியூருக்கு
ஒரு கல் பதமாதலவுக்கு   நடக்கிறமார்கள். இந்த ஊர் 
ஒன்றும் பதற்கில் கன்ணியமாக்குமரி பெக்கம் எல்லமாம் 
இல்தலங்க. பசெங்குன்றூதர திருச்பசெங்தகமாடு என்றும் 
ஓதடயூதர ஈதரமாடு என்றும் புரிந்துக்பகமாண்டமால் 



கமாட்டுப்பெட்டி கிரமாமம் எங்கு இருகிறது  என்றும்  
உணர்ந்துக்பகமாள்ளலமாம். பவள்தளச்தசெதலகள் விரிந்து 
பெறப்பெது தபெமான்று பவய்யில் அடிக்க பபெமாட்டல் கமாட்டின்
ஊடமாக நடக்கிறமார்கள்..... அனல் தீய்த்த செமாம்பெல் தூவல்.... 
வழிபயங்கும் பமமாட்தடக்கமாடுகள் பவம்தமதயறிக் 
கிடந்தன.... நடக்கும் வழியில் சுடுகமாடு.... இந்த 
வருணதனகள்  வமாசெகர்கதள பெல நூற்றமாண்டுகளுக்கு 
பின்னிழுத்துச்பசெல்கிறது. கண்ணகிதய தநமாக்கி 
வரமாதிங்க வரமாதிங்க என்று மதுதர மமாநகர் பகமாடிகள் 
அதசெவததன உருவகப்பெடுத்தும் செமணமுனி  இளங்தகமா 
இங்கு பபெருமமாள்முருகனுக்குள் சித்துதவதலகள்  மூலம் 
கூடுவிட்டு கூடு பெமாய்ந்து விதளயமாடத் 
பதமாடங்கிவிட்டதரமா  என்று எண்ணத்ததமான்றுகிறது.  

பெதிபனமான்றமாவது முடித்த குமதரசென் உள்லூரில் 
பெமாத்தி கட்ட , தபெமார் தபெமாடபவன்று விவசெமாயக் கூலி 
தவதலக்குப் தபெமாகிறமான். தண்ணிய நமாம தூக்கி 
ஊத்துனமாக் குடிக்கறவிங்கதளமாட ஒன்னமாமன்னமா 
பதமாட்டுப் பபெமாழைங்க உடறிதய என்று கூறி யமாதரமா 
குமதரசெனின் அம்மமாதவ ஏத்திவிட்டு குமதரசெதன 
அவன் கமாட்டுக்குள்தளதய முடக்குகிறமார்கள். 
குமதரசெனுக்கு கல்யமாணம் பெண்ணிதவக்கவும் 
வழியில்தல. எவ்வளவு கமாசுப்பெணம் வச்சிருக்க என்று 
விசெமாரிகிறமார்கள் பபெண் வீட்டமார். பெமாதறதமல ஓதலக் 
குடிதசெயில் இருக்கும் குமதரசெனின் அம்மமா மமாரமாயி ,     
கமாசு செம்பெமாரிக்க மகதன பதமாலூருக்கு அதமாங்க 
தவலூருக்கு  அனுப்புகிறமாள்.  ஒண்டியமாக பசென்றவன் 



திரும்பி பரட்தடயமாக செதரமாஜெமாவுடன் வருகிறமான். 
அம்மமாவமால் அவனின் கமாதல் கல்யமாணத்தத ஏற்க 
முடியவில்தல. ஆரமாத்தி எடுத்து திருஷ்டி கழித்து 
வரதவற்பெதற்கு பெதிலமாக ஒப்பெமாரிதவத்து அழுகிறமாள். 
ஆதனய குதிதரய, மமாட்தட, , ஆட்தட பகமாண்டமார 
தவண்டியவன்  பூதனதய  பகமாண்டமாந்து புருச்சுனு 
உட்டுட்டமாதன  என்று பவம்புகிறமாள்.  செதரமாஜெமாவின் செமாதி 
என்னபவன்ற ததடல் குமதரசெனின் செமாதிக் கமாரர்களுக்கு 
இருந்தமாலும் மமாரமாயிக்கு 

“நல்ல நல்ல பெந்தப் தபெமாட்டு 
தகமாடி செனத்தக் கூட்டி பவச்சி 
தமளம் பகமாட்டித் தமாலி கட்ட 
கழுத்து நிதறய தங்க நதககதளமாடும் 
வண்டி நிதறய பெமாத்திரம் பெண்டங்கதளமாடும் 
மருமவ வந்து இறங்க தவண்டும்.”

என்ற ஆதசெயிருகிறது. செதரமாஜெமாதவ கமாதலித்து கல்யமாணம் 
பசெய்து  மமாரமாயியின் ஆதசெயில் மண்தண 
வமாரிப்தபெமாடுகிறமான் குமதரசென்.

குமதரசெனின் ஊருப்பெக்கம் முட்தடகதள வமாங்கி
ததமாலூருக்கு ஏற்றுமதி பசெய்யும் முட்தடவியமாபெமாரியின் 
பசெமாந்தக்கமாரர் தசெமாடமாபெமாய் ததமாலூரில் ஐந்து 
தசெமாடமாகதடகளுக்கு முதலமாளி. அவரிடத்தில் தசெமாடமா, கலர்
தயமாரிப்பெமாளனமாகவும் , விற்பெதனயமாளனமாகவும் 
அப்ரண்டிசெமாக (Apprentice) தவதலக்குச் தசெருகிறமான் 



குமதரசென். எங்க ஊரு பபெமாம்மசெமுத்திரத்து தபெயன் 
அதமாங்க மல்லசெமுத்திரத்து தபெயன் பபெரியசெமாமியிடம் 
தவதலதயக் கற்கிறமான். குமதரசென். குமதரசென்  தங்கி 
தவதல பசெய்யுமிடத்தின் தலன் வீடுகளில் ஏழு 
பிள்தளகள் இருக்க அவர்களில் மூவர் அம்செமமாக 
இருப்பெமார்கள் என்கிறமான் பபெரியசெமாமி. இங்தகதய ஒன்னப் 
பெமார்த்து கல்யமாணம் பெண்ணிக்க பசெமால்லி ஆதசெக் 
கமாட்டுகிறமான் குமதரசென். ஐதயமா அப்பெடி பெண்ணிட்டமா 
பசெமாந்த ஊருல பவசெம் பவச்சிக் பகமான்னுபுடுவமாங்க.... 
இல்லீன்னமாஅடிச்சுத் தூக்கிக் கட்டீருவமாங்க என்று 
பெயப்பெடுகிறமான் பபெரியசெமாமி. 

இந்த உதரயமாடல்களின்  ஊடமாக நமாமக்கல் 
மமாவட்டத்தின் பெட்டிக்கமாட்டு ஊர்களில் பபெமாங்கி வழியும் 
செமாதிய உணர்வு பவளிப்பெடுகிறது. செமாதி செமார்ந்த கவுரவக் 
பகமாதலகளின் உக்கிரமும்  நம்தம தமாக்குகிறது. ஆனமாலும்
குமதரசென் கமாதலிக்கிறமான். கமாதலித்தவதள 
கட்டிக்பகமாண்டு    அவன் ஊருக்தக வருகிறமான் என்றமால் 
அது குமதரசெனின் அப்பெமாவித்தனமமா அல்லது நடப்பெது 
நடக்கட்டும் என்ற தமான்தறமான்றித்தனமமா என்று வமாசெகர்கள்
சிந்திக்கதவண்டியுள்ளது. 

பபெரியசெமாமிதய மல்லசெமுத்திரத்து தபெயன் என்று
பபெருமமாள்முருகன் குறிப்பிட்டு இருந்தமாலும் அவன் அந்த 
ஊதர சுற்றியுள்ள சின்ன கிரமத்தில் விவசெமாயத்தத 
அடிப்பெதடயமாகக் பகமாண்ட  குடும்பெத்ததச்  தசெர்ந்தவன் 
என்தற  எளிதில் உணரமுடிகிறது. மல்லசெமுத்திரம் என்பெது



பநசெவுத் பதமாழில் பசெய்யும்  மக்கதளக்  பகமாண்ட ஊரமாக 
இருப்பெதமாலும் அங்கு வமாழும் மக்கள் அத்ததன  
செமாதியுணர்வு பகமாண்டவர்களமாக இல்தல என்பெதமாலும் 
பபெரியசெமாமியின் பெய உணர்வுகளுக்கு மல்லசெமுத்திரம் 
கமாரணமமாக இருக்கதவ முடியமாது. அந்த ஊர் அவனின் 
பசெமாந்த ஊரமாகக்கூட இருக்க முடியமாது. நமான் அங்கு 
வமாழ்ந்த சில ஆண்டுகளில் அந்த ஊர்க்கமாரர்கள் அங்கு 
வந்ததறிய என்தன கல்லூரி ஆசிரியர்களமாக தமான் 
பெமார்த்தமார்கதள தவிர என் செமாதிதய என்னபவன்று 
என்றுதம தகள்விக்கு உட்பெடுத்தியது இல்தல. 
கமாளிப்பெட்டி , எதளயம்பெமாதளயம் என்று தவதல 
நிமித்தமமாக தினம் தினம் பசென்றமாலும் உண்டு உறங்க, 
சினிமமாபெமார்க்க,   செமாதிய ஆண்தடகளின் முற்றுதகயில் 
இருந்து    தப்பிவமாழை  உதவும் தகமாட்தடயமாக கச்சிதமமாக 
இருந்தது மல்லசெமுத்திரம். தமலும் அங்கு உள்ள சிவன் 
தகமாவில் யமாருக்கு பசெமாந்தம் என்பெது தபெமான்ற சிக்கல்கள் 
பநசெவுத் பதமாழில் பசெய்தவமாருக்கும் , விவசெமாயத்தத 
முதன்தமயமாகக் பகமாண்ட  நிலஉதடதமயமாளர்களுக்கும் 
இருபெதமால் இந்த விவசெமாய செமாதிய ஆண்தடகளின் 
ஆளுதமக்கு எல்லமாம் ததல வணங்கமாமல் என்னமால் 
நடக்க முடிந்தது. பகமாங்கு  செமாதிபவறி  ஆண்தடகள் 
ஏனுங்க..., தபெமாதகமாணும்...,தகப்பியமாட்டம் இருக்குது....  
என்று இனிக்க இனிக்கப் தபெசினமாலும் உண்தமயில் 
அவிங்க வீடு பிள்தளதய தவற்று செமாதிக்கமாரன் 
கமாதலித்தமால், ஏன் சும்மமா தகமாவிலில் தபெசினமால் கூட 
ரயில்வண்டி தண்டவமாளம் தமான் தபெசியவனுக்கு பெதில் 



பசெமால்லும்.  ரயில் தண்டவமாளங்கள் அப்பெடித்தமான் பெதில் 
பசெமால்லியும் இருக்கிறது. 

யமாருமற்ற தநரத்தில் தம அப்பிய நிறத்தில் 
கமாய்கள் விற்க வரும் பெமாட்டியின் உதரயமாடல் இன்னும் 
இன்னும் செமாதரமாஜெமாதவ பீதியதடய தவக்கிறது. பெமாட்டி 
குமதரசெனின் செமாதிதய தசெர்ந்தவள் இல்தல என்பெதமால் 
மிகவும் தன்தமயமாகப்தபெசுகிறமாள். பெங்குனி மமாதத்தில் 
கல்யமாணம் பசெய்துக்பகமாண்டதத கூறி குதறப்பெடுகிறமாள். 
செதரமாஜெமாவின் வயிற்றில் மூன்று மமாதக் குழைந்தத இருபெதமாக 
கற்பெதன பசெய்துக்பகமாண்டு அதற்கு தமான் பெங்குனியில் 
அவசெரப்பெட்டு கல்யமாணம் பசெய்துக்பகமாண்டர்கதளமா 
என்று நிதனக்கிறமாள்.  பெனங்கமா கனிஞ்செமாத் தமானமாக் கீழை 
உழுவுது என்று குழைந்தத பிறப்தபெ பெற்றி தபெசுகிறமாள். 
கடனுக்கு கமாய்கதள பகமாடுக்கும் பெமாட்டி செதரமாஜெமாவுக்கு 
பூதவ இலவசெமமாகக் பகமாடுக்கிறமாள். ரமாத்திரிதயமாட 
ரமாத்திரியமா பகமாரவதளய பநரிச்சுக் பகமான்னு 
பகமாட்தடயில தூக்கிக் கட்டீருவமாங்க என்று அந்த ஊரின் 
நிசெத்தத கூறுகிறமாள் பெமாட்டி. செதரமாஜெமாவின் கற்பெதனயும், 
கனவும், நிதனவும் கலந்த மன  குழைப்பெங்கள்  
ததலக்கமாட்டத்  பதமாடங்குகிறன. பதமாதடத்பதரிய 
அடுத்து வரும் குமதரசெனின் பெங்கமாளி பவள்ளப்பெயன்  
இரட்தட அர்த்தம் வரும்பெடி தபெசி செதரமாஜெமாதவ தமலும் 
தமலும் மன ரீதியமாக நிதலகுதலயச் பசெய்கிறமான்.  
அப்புச்சி வீட்டுக்குச்  செதரமாஜெமாவுடன் தசெமாடியமாக தபெமாகும் 
குமதரசெதன ‘எங்கட வந்த எச்செக்கல நமாதய ‘ என்று 
கத்திக்பகமாண்டு ஓங்கி அதறகிறமார் அவன் 



அப்புச்சி.தமலும் அடிவிழும் முன் அம்மமாயி வந்து 
அப்புச்சிதய தடுக்கிறமார். வீட்டுக்குள் செதரமாஜெமாதவ  
கூட்டிக் பகமாண்டு பசெல்லவிடமாமல்  தடுக்கிறமார் அப்புச்சி. 
செதரமாஜெமாவுக்கு ஈய டம்ளமாரில் நீர் பகமாடுக்கிறமாள் அம்மமாயி. 
‘இவளுக்கு மட்டும் தங்கத்துல பசெஞ்சி பவச்சிருக்குததமா 
என்னதமமா ‘ என்று அவன் அத்ததகளில் ஒருத்தி 
ஆபெமாசெமமாகக் கத்துகிறமாள். செதரமாஜெமா அவள் இயல்தபெயும் 
மீறி ஓங்கி குரபலடுத்து அழுகிறமாள். பூங்குழி நமக்கு 
பிணக்குழியமாகக் கமாட்சித் தருகிறது. ஒன்றமாக தகதகமார்த்து 
நிற்கதவண்டிய தமிழ் செமுகம் செமாதியமால் பிளவுப்பெட்டு 
பசெத்துப்தபெமான அழுகிய நமாயின் துர் நமாற்றத்துடன் நமக்குக்
கமாட்சித் தருகிறது.   

திருச்பசெங்தகமாட்டில் இருந்து பெத்து கல் 
பதமாதலவிலிருக்கும் விரிச்சி பெமாதளயத்தில் 
தசெமாடமாக்கதட ஒன்தற தபெசி முடித்திருந்தமான் குதமரசென்.  
ஊருக்குள் பபெட்டிக்கதடகள் , ஊருக்கு பவளிதய 
கிரமாமத்துக் கதடகள் ,வமாரச் செந்தத ,திருவிழைமாக்கள் என்று 
தசெமாடமா வியமாபெமாரம் பசெய்ய கணக்குப் தபெமாடுகிறமான். 
‘கடக்கி தவணும்னமா இத வித்து பசெலவு பெண்ணிக்க ‘ என்று
தன் இரண்டு பெவுன் கழுத்துச் செங்கிலிதய கழைற்றிக்  
பகமாடுக்கிறமாள். ‘ ஒன்தன ஒன்னுத்தமான்  பவச்சிருக்கற அத 
நமான் புடிங்க மமாட்தடன்’ என்று மறுதலிக்கிறமான் 
குமதரசென். பவக்தகயமான சித்திதர வமாழ்விலும் 
மனிதர்கதள குளிரதவக்கும் கமார்த்திதக மமாத தருணமிது. 
ஏததமா ஒரு இனத்து தசெமாடிப் பெறதவகள் குதறவமாக உள்ள 
தண்ணீதர குடிக்க முதனயும் தபெமாது அதில் ஒன்று 



குடிப்பெது தபெமால பெமாவதன பசெய்துக்பகமாண்டு தன் 
இதணக்கு நீதர அருந்த பகமாடுக்குதம அந்த நிகழ்வு தமான் 
நிதனவுக்கு வருகிறது. வமாழ்வின் அதனத்து சிக்கலமான 
செந்தர்பெங்கதளயும் அழைகமாக எதிர்பகமாண்டு 
முன்பசெல்வமார்கள் இவர்கள் என்தற மனம் கூவுகிறது.   

 
விடியகமாதல கண் விழிக்கும் செதரமாஜெமாதவ 

நமாயின் குதரப்பு பெதறதவக்கிறது. செதரமாஜெமா குமதரசெதன 
தட்டி எழுப்புகிறமாள். செலிப்புடன் எழுந்து பவளிதயச் 
பசெல்கிறமான். குமதரசெனின் பசெமாந்தங்கள் கூடி நிற்கிறமார்கள். 
குமதரசெதனயும் அவன் குடும்பெத்ததயும் ஊதரவிட்டு 
ஒதுக்கி தவப்பெதது என்பெது ஊரின் முடிவமாக 
கூறுகிறமார்கள். மமாமியமார் பபெருங்குரபலடுத்து 
அழைத்பதமாடங்குகிறமாள். செதரமாஜெமாவுக்கு உடல் நடுங்குகிறது.
ததலச் சுற்றி மயக்கம் வருகிறது. 

அவன் தசெமாடமாக்கதட தவக்கும் 
விரிச்சிப்பெமாதளயம் ஊருக்கு தசெக்கிளில் பசெல்கிறமார்கள். 
அவன் கதட ஒரு செந்தில் இருக்கிறது. பெத்து ரூபெமாய்  
வமாடதகக்கு பெறந்து விரிந்த ஒதர அதற. இரண்டுப்தபெர் 
புழைங்கிபகமாண்தட தசெமாடமாவும் தயமாரிக்கலமாம். அந்தூதர 
தன் ததமாலூர் தபெமாலதவ உணருகிறமாள். இங்தகதய 
குடிவந்துவிடலமாம்  என்று எண்ணுகிறமாள். வமாசெதலக் 
கூட்டுகிறமாள். தண்ணீர் பதளிக்கிறமாள். புழுதி அடங்க 
மீண்டும் கூட்டுகிறமாள். பெக்கத்து வீட்டுக்கமாரர்கள்  
கூடுகிறமார்கள். அவர்கதள பெமார்த்து சிதநகத்துடன் 



சிரிக்கிறமாள். அவர்களின் ஒருத்தி ‘இங்கதய குடிவரப் 
தபெமாறீங்களமா ?’ என்கிறமாள்.  இவள் வமாய் பசெமால் 
பெலிகட்டுதம..., இதுதமான் செதரமாஜெமாவின் ததமாலூரமாக 
இருக்கட்டுதம  என்று நம் மனதுக்குள் மதழைப்பபெய்கிறது. 
பெமாதறயிலும் விதத முதளத்து விடும் என்ற நம்பிக்தக 
பிறக்கிறது. ஆனமால்..... அடுத்த அடுத்த இறுதிக் 
கமாட்சிகளில் வீசும் தீயின் தணல் நம்தமயும்  சுட்டு நம் 
மனதிலும் ஆறமாத வடுவமாகிறது. அது நடக்கமாத பநடுங் 
கனவமாகதவ இருந்துவிட்டுப் தபெமாகட்டுதம என்று மனம் 
பெதறுகிறது.



7 நிழைல்முற்றம் தரும் பவளிச்செம் 

ஆடுதமய்க்கும் சிறமார்கதள தமயமமாகக் 
பகமாண்ட கூளமமாதமாரி நமாவதல ஒத்த உள்ளடக்த்துடன் 
பெதடக்கப்பெட்ட இந்த நிழைல்முற்றம் நமாவலில் 
தசெமாடமா,கலர் விற்கும் சிறமார்களின்  ஆடுகளம் சினிமமா 
திதயட்டரமாக இருக்கின்றது. பெத்தமாண்டுகளுக்கு முன் 
வதரயில் நகரம் செமார்ந்த திதரயரங்குகளில் சீட்டு-தசெர்  
வரிதசெகளில் இனிப்பு பெண்,தபெமாண்டமா ,ததங்கமாய் 
பரமாட்டி,செவ்வு மிட்டமாய் தகக்,தசெமாடமா,கலர்  என்று 
விற்றுக்பகமாண்டு இருந்தவர்கள் நிஜெ வமாழ்வில் எங்தக 
தபெமானமார்கள் என்ற தகள்வியும் எழுகின்றது. உதிரிகளமாக 
இருந்த அவர்களுக்கு வமாழ்க்தகயில் தவறு தவதலகளமா 
கிதடத்திருக்கமாது  என்று மனம் தன்தன செமமாதனம் 
பசெய்துக்பகமாண்டமாலும் அவர்கள் வமாழ்வு கமாற்றில் 
கதரயும் உப்பெமாகத்தமான் ஆகிவிட்டது. நிஜெ வமாழ்வில் 
சுதமாகரித்துக்பகமாண்ட பவகு சில திதயட்டர் சிறமார்கள் 
இரண்டு ,நமான்கு, ஆறு செக்கர இயந்திர 
பெழுதுபெமார்ப்பெவர்களமாக புத்துயிர் பபெற்றததனயும் கமாண 
தநர்கின்றது. எப்பெடிதயமா அவர்கள் நலமுடன் இருந்தமால் 
தபெமாதும் என்ற மதனமாநிதலயில் முடித்துக்பகமாள்ள 
இயலமாத கதத அவர்களுதடயது. இந்த கததயின் பெமாதிப்பு
அததனயும் தமாண்டி பெல்தவறு தகள்விகதள நம்முள் 
எழுப்பெத்தமான் பசெய்கின்றது. அவர்களின் நிரந்தர கஞ்செமா 
தபெமாதத ,அடிக்கடி குடி தபெமாதத, கிதடக்கும் தபெமாது  
நுகரும் அவர்களின் பெதின்ம வயது பெமாலியில் பதமாழில் 



பபெண் வமாசெம்  என்று எத்ததனதயமா விசெயங்கதள 
தமாண்டியும் இன்னும் உசுருடன் தமான் இருப்பெமார்களமா 
அல்லது இன்னும் மதி பகடமாமல் தமான் இருப்பெமார்களமா 
என்ற தகள்விகள்  நடுத்தர வமாழ்க்தகயின் பபெமாது புத்தியில்
இயல்பெமாகதவ எழுகின்றது.   

 இந்த அடுத்தடுத்த தகள்விகதளபயல்லமாம் 
வமாசெகர்களுக்கு அளித்துவிட்டு   இது தமான் அவர்களின் 
இன்தறய ,இப்தபெமாததய  நிதர்சென வமாழ்க்தக , வமாங்க 
வந்து அவர்களின்  பெடத்ததயும் பெமார்த்துவிட்டு தபெமாங்க 
என்று  வமாசெகர்கதள இந்த நமாவலின் ஊடமாக எல்லமாருக்கும்
ஒதரவிதல; 125  ரூபெமா டிக்பகட்டுக்கு  அதழைக்கின்றமார் 
நிழைல்முற்றத்து திதரயரங்க உரிதமயமாளர் 
பபெருமமாள்முருகன். 

தினத்தந்தி ,தினமலர் என்ற சில பவகுசென 
நமாளிதழ்கதளயும், குமுதம் ,ஆனந்தவிகடன் என்ற 
இரண்தட வமார இதழ்கதளயும்  மட்டுதம பபெருவமாரியமான 
விற்பெதனக்கு உரிய செரக்கமாக பகமாண்டு உள்ள தமிழ் 
நமாட்டில் 135  பெக்க அளவிலமான  இந்த நமாவலின் விதல 
மிகவும் அதிகம் என்தற கருதத் ததமான்றுகின்றது.  தன் 
பெதடப்தபெ பெரந்துபெட்ட வமாசெகர்களிடம் பகமாண்டுச் தசெர்க்க
விரும்பும் எந்த எழுத்தமாளரும் விதலதய 
குதறப்பெதற்கமான அத்ததன முயற்சிகதளயும் பசெய்யவமார் 
என்ற நிதலயில் பபெருமமாள் முருகன் அவ்வமாறு முயலமாதது
தன் பெதடப்புகளின் மீது   பெரபெரப்புகதள ஏற்பெடுத்தமாத  
அவரின் எளிய மனதின் பவளிப்பெடமாகக் 



கருததவண்டியுள்ளது.  ஆனமாலும் பெரந்த வமாசெகர் பெரப்தபெ 
பசென்றதடயதவண்டிய இந்த சிறந்த நமாவல் சில ஆயிரம் 
அதிகபெட்செம் பெத்தமாயிரம் தமிழ் வமாசெகர்கதள மட்டுதம 
பசென்று அதடந்து இருக்கும் என்ற நிதலயில் அது 
பபெருமமாள் முருகனின் எழுத்தமாளுதமதய தமாண்டிய  
அவரின் தனிப்பெட்டக் குதறயமாகத்தமான் இருக்கதவண்டும்.

பபெருமமாள்முருகன் தபெமான்ற கல்லூரிப்   
தபெரமாசிரியர்களுக்கு பபெருளமாதமாரம் ஒரு பபெரும் 
பிரச்செதனயமாக இருக்கமாது என்ற பபெமாது புத்தியுடன் 
சிந்திக்கும் தபெமாது அவரின் பூக்குழி , நிழைல்முற்றம் தபெமான்ற
சிறந்த சிறிய நமாவல்கதளயமாவது அவர் அவரின் இதணய 
தளங்களில்(Blog Or Website)  பவளியிட்டு இத்ததகய நல்ல 
நமாவல்களின் மீதமான வமாசெகர் எண்ணிக்தகதய 
அதிகப்பெடுத்தலமாதம என்ற நப்பெமாதசெயும் எழைத்தமான் 
பசெய்கின்றது. அல்லது மலிவு விதல பெதிப்பெமாகவமாவது 
இந்த இரு நமாவல்கதளயும்  (Paper Pack) வடிவில் 
பவளியிடலமாம் அல்லவமா? கவிஞரும் ,மமார்க்சிய 
பதமாழிற்செங்கவமாதியுமமான பசெங்தக தமாமஸ அவர்களின்  
உயிர்ப்பெறதவ என்ற 128 பெக்க அளவில்  வழை வழை 
வமார்னிஸ தமாளில்  பெரந்துபெட்ட தரமமான கவிததகள் 
அடங்கிய  நூலின்  விதல ரூ 75 என்று இருந்ததத 
தற்பசெயலமாகக் கண்டதபெமாது அது தபெமான்ற நல்ல நூற்களும் 
குதறந்த விதலயில் கிதடப்பெது செமாத்தியம் தமான் என்று  
என் சிந்ததக்குத் ததமான்றுகிறது. 



இந்த நமாவலுக்கு புறத்ததயுள்ள எழுத்தமாளர்
,பெதிப்பெகம்,விதல என்ற வணிகம் செமார்ந்த விசெயங்கதள 
ஒதுக்கிதவத்துவிட்டு நமாவலின் கருதவ பெற்றி எழுத,   
அதன் வடிவத்தத பெற்றி எழுத, விவமாதிக்க ,விமர்சிக்க 
பெற்பெல விசெயங்கள் உள்ளன, திதரயரங்குக்கு பவளிதய 
உணவின்றி , அதர மயக்கநிதலயில் கிடக்கும் செக்தி என்ற 
சிறுவன் அவதன ஒத்த தவறு ஒரு சிறுவன் நதடசெனமால்  
ஆதரிக்கப்பெட்டு உள்நுதழையும் முதல் கமாட்சியில் 
பதமாடங்கும் நமாவல் அதத நதடசென் தசெமாடமாக்கதட 
முதலமாளியின் செமார்பெமாக ,வழிப்பெமாதத  செண்தடயில் இறங்கி
உயிர்துறக்க; அவன் நட்பின் பிரிவிதன தமாளமாமல் செக்தி 
தசெமாடக்கமாரர் அதழைத்தும் தகளமாமல் திதயட்டதர விட்டு 
பவளிதயறும் கமாட்சியுடன்  கதத முடிகின்றது. இந்த இரு 
கமாட்சிகளுகிதடதயயமான பெதினமான்கு அத்தியமாயங்களில் 
கதத இந்திய யமாதனகளின்  கமாலடி நகர்வுகதள தபெமான்று 
பமல்ல பமல்ல உறுதியமாக நகர்கின்றது.   

ஒவ்பவமாரு அத்தியமாயத்திலும் மனதிதன விட்டு 
நிங்கமாத கமாட்சி பெடிமங்கதள வமாசெகர்களுக்கு 
கமாணக்கிதடக்க பசெய்யும் இந்த நமாவல் ஒளிப்பெதிவமாளரின் 
கதலநயத்துடன்   இருள் ,ஒளி செமார்ந்த கமாட்சிகளின் 
தததவகதளயும்  பூர்த்தி பசெய்துக்பகமாண்தட பெண்பெட்ட 
ஒரு திதரப்பெட இயக்குனர் தகயமாளும் திதரபமமாழிதய 
நமாவலின் வடிவமமாக பகமாண்டு பெயணிக்கின்றது. 
ஒவ்பவமாரு அத்தியமாயமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு திதரக்
கமாட்சிகளின் சித்தரிப்புகளமாக பகமாண்டுள்ள இந்த நமாவல் 
திதரயில் கமாட்சிப்பெடுத்த இயலமாத கதமாபெமாத்திரங்களின் 



உள்மன ஓட்டங்கதள பபெருமளவில் தவிர்த்து 
தததவயமான அளவிற்கு வசெனங்கதள இட்டு 
நிரப்புகின்றது. திதரக்கததயமாகத்துக்கமான  அறிவுடன் 
பெயிற்சிக்கமாக திதரக்கதத எழுதுதவமார் எவ்வித 
தடங்கலுமின்றி பெயிற்சி பசெய்ய ஏதுவமாக அதமந்து 
உள்ளது இந்த நமாவல். ததமாழைர்  மு.செந்திரகுமமார் அவர்களின் 
லமாக்கப் நமாவல் திதரக்கததயமாகப்பெட்டதபெமாது அதில் 
ஏற்பெட்ட அத்ததன  வணிகம் செமார்ந்த சிக்கல்களும் இந்த 
நமாவலிதன  திதரக்கததயமாக்க முயலும் 
திதரக்கததயமாசிரியருக்கும்  ஏற்பெடுகின்றது. விசெமாரதண  
திதரப்பெடத்தின் முதல் பெமாதி அப்பெடிதய அந்த லமாக்கப் 
நமாவதல அச்சு அதடயமாளமமாகப் பின்பதமாடர்ந்தமாலும் 
அதன்  மறுபெமாதியின் கற்பெதன இயக்குனர் 
பவற்றிமமாறதன  செமார்ந்து இருபெது தபெமான்று இந்த 
நமாவலிலும் செக்திதவல் தன் நண்பென் நதடசெனின்  
இழைப்பிறக்கு  பின் திதரயரங்தக விட்டு பவளிதயறிய 
பின் என்னவமாகின்றமான் என்ற பின் பெமாதிக்கமான தகள்விதய
இததன திதரக்கததயமாக மற்றும் இயக்குனர் தன் 
வமாழ்வனுபெவத்தின் ஊடமாகவும், கற்பெதனயின் ஊடமாகவும்
தகமாடிட்ட இடங்கதள நிரப்பெதவண்டியுள்ளது. 

இந்த நமாவலில் பெயணிக்கும் சிறமார்கள் தலித் 
சிறமார்கள் தமானமா என்ற தகள்விக்கு கததயினுடமாக 
பபெருமமாள்முருகன் தநரடியமாக பெதிலளிக்கமாவிடமாலும் சில 
குறியீடுகள் மூலமமாக ஆம் அந்த சிறுவன் செக்திதவல் தலித் 
தமான் என்று  மதறமுகமமாக சில கமாட்சிகள் ஊடமாக 
சித்தரித்து உள்ளமார். இந்த நமாவலின் செமாதிகதளப்பெற்றிய 



குறிப்புகள் முற்றிலுமமாக தநரடியமாகத் 
தவிர்க்கப்பெட்டமாலும்  கதத நிகழும் இடம் 
திருச்பசெங்தகமாட்தட ஒட்டியுள்ள ஈதரமாடு பசெல்லும் 
செமாதலயிலுள்ள திதரயரங்கு என்பெதமால் அங்கு என்ன 
ஆப்பிரிக்க சிறமார்கள் தவதலயமாட்களமாகவும் , ஐதரமாப்பிய 
முதலமாளிகள் ஆண்தடகளமாகவுமமா 
இருக்கப்தபெமாகின்றமார்கள்? திதரயரங்க  முதலமாளியின் 
பெமாட்டன் பதருத்பதருவமாகச் பசென்று துணி விற்ப்பெவரமாக 
இருந்தமார் என்ற பசெய்தி தசெமாடமாக்கதடகமாரர் திதயட்டர் 
தமதனஜெருடன் தபெசும் எரிச்செல் தபெச்சில் 
பவளிப்பெடுவதமால்  அவதர பசெங்குந்த முதலியமார் என்று 
எளிதில் கண்டுபகமாள்ள முடிகின்றது.  திருச்பசெங்தகமாடு 
நகரும் அததன ஒட்டிய புறநகர் பெகுதிகளும் முதலியமார் 
செமுகமும், தகக்தகமாளர் செமுகமும்  பபெமாருளமாதரத்தத  
தங்கள்  ஆளுதமக்கு பெமாதியளவுக்கு உட்பெடுத்திக் 
பகமாண்டு   உள்ளது என்பெததன அங்கிருக்கும் 
இதசெப்பெமாடும் விதசெத்  தறிகள் மூலம் நமாம் உணரமுடியும். 
திருச்பசெங்தகமாடு நகரில் மட்டுமல்லமாமல் மல்லசெமுத்திரம்
,ஆட்தடயமாம்பெட்டி தபெமான்ற வளருகின்ற 
சிற்றுர்களிலும்,ஈதரமாடு தபெமான்ற நகர்களிலும் 
பநசெவுத்பதமாழிலில் முதலீடு பசெய்து உள்ளர்களின் 
பபெமாருளமாதமார ஆளுதம பபெருமளவில் இருப்பெததன 
கமாணலமாம். கூளமமாதமாரி நமாவல் கமாட்சிப்பெடுத்தும் 
வரலமாற்றுக் கமாலங்கள் பமல்ல பமல்ல நழுவிப்தபெமாய்     
நிழைல்முற்றம்  கமாட்டும் மின் இயந்திரக்  நிகழ் கமாலம் 
பகமாங்கு மண்தணத்  விடமாபிடியமாய்  தழுவுகின்றது. அந்த 
செமுக உருமமாற்றத்தின் ஊடமாக செமுகத்தின் கதடக்தகமாடி 



மனிதர்களும் தங்களின் அடிதமச்செங்கிலிகதள சிறிது 
தளர்த்திக்பகமாண்டு  .நகரம் செமார்ந்த  உதிரித்  
பதமாழிலமாளர்களமாகின்றமார்கள். அப்பெடித்தமான் 
ஆடுதமய்க்கும் பெண்தணயத்தமாள் தலித் சிறுவன் 
கூளமமாதமாரியும் திதயட்டரில் தசெமாடமாவிற்கும் 
செக்திதவலமாகின்றமான்.

செக்தி திதயட்டருக்குள் வந்த அன்தற 
தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர் அவனிடம் தசெமாறுதபெமாட்டு தவதல 
பகமாடுத்தமா வயக்கமாட்டுல தவதல பசெய்வியமா, ஆட்தட 
கமாட்டுல தமய்பியமா என்று தகட்பெதன் மூலமமாக தன் 
நிலஉதடதம வர்க்கப்  பின்னணிதய பதளிவமாகதவ 
விளக்கிவிடுகிறமார். இரண்டமாம் ஆட்டம் கழித்து 
திதயட்டரிதலதய தூங்கும் தசெமாடக்கமாரர் 
விடியற்கமாதலயிதலதய வீடு திரும்பும் தருணத்தில் 
தூங்கிக்பகமாண்டிருக்கும்  செத்திதய கியூ செந்தில் 
ததடிகண்படடுத்து அவதன ஆடு தமய்க்க அதழைகிறமார். 
இட்லி,தகமாழிக்குழைம்பு மூக்கு பிடிக்க திம்பீடமா என்று 
செக்திக்கு ஆதசெக்கமாட்டுகிறமார். இத்ததகய உதரயமாடல்கள் 
முலமமாக செக்திதய பின்னுக்கு இழுக்கும் தசெமாடமாக்கமாரரின்  
செமாதி எதுவமாக இருக்கும் ; அது கவுண்டர் செமாதியமாகத்தமான் 
இருக்கும் செக்தியின் செமாதி தலித்தமாகத்தமான் இருக்கும் 
என்றுணர அதிக ஆய்வுகள் ஏதும் தததவயில்தல. தமலும்
தசெமாடமாக்கமாரரின் தபெயன் முத்து கதடக்கு வரும் ஒருசில 
நமாட்களில் அவனும் தபெமாண்டமாக்கதடக்கமாரரும் நடத்தும் 
உதரயமாடல்களில் பவளிப்பெடும் மமாப்ள ,மமாமமா தபெமான்ற 
உறவமாடல்கள் மூலமமாக அவர்கள் கவுண்டர் செமுகத்தத 



தசெர்ந்தவர்கள் என்று எளிதில் உணர்ந்துக்பகமாள்ள 
முடிகின்றது. 

தசெமாடமாவுக்கு கதடத்பதமாட்டியில் தண்ணிர் 
இன்றி திதயட்டரின் நீர்த்பதமாட்டியில் தமதனஜெருக்குத் 
பதரியமாமல் முத்துவும் கதடயில் தவதலச்பசெய்யும்  
பெசெங்களும் தண்ணிர் பிடிக்க முயலுகின்றமார்கள். 
பதமாட்டியின் தமதலறி குடங்களில் நீர் பிடித்தப்பின்னும் .  
தபெப்தபெ திறந்துவிட்டு நீதர  வீணடிக்கச்  பசெமால்கின்றமான் 
முத்து. எதற்கு என்று தகட்கும் செக்திதய எச்செக்கல 
பபெமாருக்கி என்று திட்டுகின்றமான் முத்து. இதுதபெமான்ற  
செம்பெவதம கூளமமாதமாரியில் நடந்திருந்தமால் கூதளயனின் 
எதிர்விதன என்னவமாக இருந்து இருக்கும் ? 
அப்பெடிப்பெட்ட பெல தருணங்களில் தன் 
பெண்தணயத்துக்கமார கவுண்டர் மகன்  பசெல்வனிடம் 
பெணித்து தபெமாயிருகின்றமான் கூதலயமான். ஆனமால் இங்கு 
தசெமாடமாக்கதடகமார கவுண்டர் மகன் முத்துதவ அடித்து  
பநமாறுக்குகின்றமான் செக்தி. இந்த வன்முதற நிகழ்தவ 
பவவ்தவறு வர்க செமுகங்களில்  வமாழும் பவவ்தவறு 
உதழைக்கும் மக்களின்  தவறுபெட்ட 
உணர்வுகளமாகபவல்லமாம் நமாம் வதகதமப்பெடுத்த  
இயலமாது.    கூளமமாதமாரி நமாவலின் இறுதிக்கமாட்சியில் 
கூதளயன்  தன்தனயும் மீறி பசெல்வதன கிணற்று நீரினுள் 
தள்ளும் தபெமாது அவனுக்கு இருந்த அதத தபெமான்ற தகமாபெ 
உணர்வு தமான் இங்கு செக்திக்கும் ஏற்பெடுகிறது.



திதயட்டதரக் கூட்டி சுத்தம் பசெய்யும் 
பபெமாண்தண பெற்றிய செக்தி மற்றும் நதடசெனின் 
உதரயமாடல்கள் திதரயரங்க தமதனஜெர் மற்றும் 
தசெமாடமாக்கதடகமாரரின் பெமாலியல் தசெட்தடகதளயும்
,பஜெமாள்ளு ஒழுகல்கதளயும்    அம்பெலப்பெடுத்துகின்றன. 
பபெமாதுவில் பபெரியவர்களிடதம எததனயும் கற்கும் 
சிறமார்கள் அவர்கள் தபெமான்தற அந்த பபெண்ணிடம் 
செந்தர்ப்பெம் கிதடக்கும் தபெமாது பெமாலியல் உறவுதவக்க 
தங்களுக்குள் தநரடியமாகதவ தபெசி ஆதசெதய 
பவளிப்பெடுத்துகிறமார்கள்.  அப்பெடி ஆதசெப்பெடும் 
நதடசெனின்  ஆதசெ நிதறதவறியதமா இல்தலயமா என்பெது 
இந்த நமாவலின் அத்தியமாய எல்தலகளுக்கு பவளிதய 
இருந்தமாலும் செமுகத்தின் மீதமான மதிப்பீடுகதள சிறமார்கள் 
பபெரிதயமாரிடம் இருந்து மட்டுதம கற்கின்றமார்கள் என்ற   
கூற்று உண்தமயமாகின்றது.

குஷ்டம் பிடித்த பிச்தசெக்கமார அப்பென்  செக்திதயத் 
ததடிவரும் தபெமாது அவதர தவிர்க்க முதனகிறமான். அவர் 
பகமாடுக்கும் கறி தசெமாற்தறயும் பிச்தசெ தசெமாறு என்று 
ஒதுக்கும் செக்தியின் மனத்தில் எழும் உணர்வுகதள 
புரிந்துக்பகமாள்ள அப்பெனின் குஷ்டதரமாக தநமாயும், அவர் 
எடுக்கும் பிச்தசெயுதம மூல கமாரணங்களமாக இருகின்றன. 
அப்பென் குஷ்டன் என்று தசெமாடமாக்கமாரருக்கு பதரிந்தமால் தன்
தவதல  தபெமாய்விடுதமமா என்று பெதறுகிறமான். தன்தன 
எச்செக்கல பபெமாருக்கி என்று திட்டிய முதமாலமாளி மகன் 
முத்துதவ உததத்து தூக்கிபயறிந்த செக்தியமால் அப்பெனின் 
பிச்தசெத் பதமாழிதல ஏற்பெது  என்பெதும் முடியமாததமாகத்தமான் 



இருக்கிறது. அப்பெதன நிரந்தரமமாகதவ தவிர்க்கத்தமான் 
விரும்புகிறமான். அவர் இறந்தமால் கூட நல்லதத என்று 
நிதனக்கிறமான். மீண்டும் பெமார்க்க வந்தமால் ஈதரமாடு ,தசெலம் 
என்று கண்கமாணமாத இடத்துக்குச் பசென்றுவிடுதவன் 
என்றும்  மிரட்டுகிறமான். ஆனமாலும் அவர் பகமாடுக்கும் 
பெத்து ரூபெமாய் தநமாட்தட மட்டும் வமாங்கிக்பகமாள்கிறமான் 
செக்தி. அப்பெதன துரத்தும் செக்திக்கு  நதடசெனின் 
அம்மமாயிதய அனுசெரதனயமாக ஆதரிக்கவும் பதரிகின்றது. 
கமாசுக்தகட்க்கும்  பெமாட்டிதய விரட்டும் நதடசென் மீது 
தகமாபெம் பகமாள்கின்றமான். எட்டி உததக்கவும் 
நிதனக்கிறமான். பெமாட்டிக்கு 5 ரூபெமா பகமாடுப்பெவன் மீண்டும் 
2 ரூபெமா பகமாடுக்கிறமான். பெமாட்டியின் தகயமால் கறிச்தசெமாறு 
திங்கவும் ஆதசெப்பெடுகிறமான். தமாதய இழைந்த குழைந்ததயின் 
நிதலயில் இருக்கிறமான் செக்தி. பெமாட்டியின் ரசெச் தசெமாறுகூடமா 
அவனுக்கு பிடித்துத்தமான் இருக்கிறது. தததவயற்ற 
அல்லது  பிரச்செதனக்குரிய அப்பெதன புறக்கணிக்கின்ற 
மரபு என்பெது தமிழ் செமுகத்தில் மட்டுமல்லமாமல் 
உலகமாளமாவிய தன்னதம வமாய்ந்தது. சில்வர்ஸபடர் 
ஸடமால்தலமான் நடித்த ரமாக்கி திதரப்பெடங்களின் பதமாடரின்
இறுதிபெமாகத்தில் புகழின் உச்சியில் இருக்கும் ரமாக்கி 
பெமால்தபெமாதவ அவர்  மகன் தவிர்க்கும் நிதலதய  
கமாணமுடிகின்றது. செக்தி அப்பெதன பவறுப்பெதற்கும் , 
ரமாக்கி பெமால்தபெமாவின் மகன் அவதர விட்டு விலகி 
ஓடுவதற்கும் கமாரணங்கள் தவறு தவறு என்றமாலும் தமய்ய
தநமாக்கம்  மகன்களின் சுதந்திர உணர்வு என்தற 
பபெமாதுதமபெடுத்த முடியும்.



வமாட்சுதமன் தமாத்தமாவின் வமாயிலிருந்து வரும் 
திருச்பசெங்தகமாடு திதரயரங்க கததகதள தகள்வி தமல் 
தகள்வி தகட்டு அவரின் வமாதயப்புடுங்குவதில் மிக்க 
ஆர்வமுடன் இருக்கிறமான் செக்தி. தமாத்தமாவின் தபெச்சு ஒரு 
நமாட்டுப்புற கததகளுக்தக  உரிய பமய்யும்,பபெமாய்யும் 
கலந்த கலதவயமாக   கமாட்சிப்பபெறுகிறது. புதியதமாக 
முதளக்கும் பிளவர் கிங் திதரயரங்கு பெற்றிய தபெச்சில் 
அதில் உள்தள எதுவும் விற்பெதனச்பசெய்யக்  கூடமாது  என்ற 
தபெச்சு அடிப்பெடுவதமாக கூறும் தமாத்தமாவின் வமார்த்ததகதள 
உள்தள விற்கமாவிட்டமால் எப்பெடி கதடகமாரருக்கு 
வியமாபெமாரம் ஆவும் என்ற தகள்வியுடன் 
மறுத்தளிக்கின்றமான் செக்தி. உதிரியமாய் உறவற்றுப் தபெமான 
செக்திக்குள்ளும் வமாழ்க்தக மீதமான பிடிமமானமும், செக 
மனிதர்கள் மீது பநஞ்சு ஈரமும் இருப்பெததன தமல் உள்ள 
கமாட்சிகள்  பவளிகமாட்டுகிறன.  

அந்த திதரயரங்கத்தில் பெதின்ம வயது செக்திக்கு 
பெமாலியல் உறவுகள் மூலம் புது அனுபெவமும் கிதடகிறது. 
கமிசெனுக்கு பெடம் தபெமாடும் பெடத்துக்கமாரன் பகமாடுக்கும் 
விஸகியில் மயங்கும் செக்தி, அவனின் பெமாலியல் 
ஆதசெகளுக்கும் இதரயமாகிறமான். உடல் தவகும் 
கமாற்றுப்புகமா அதறயில் அவர்களின்  ததகம் 
ஓரினச்தசெர்க்தக உறவின் மூலம் குளிர்கிறது.  அடிக்கடி 
கஸடமர்கதள மமாற்றிக் பகமாண்டு திதயட்டருக்கு வரும் 
கருவமாச்சியின் சிதனகம் செக்திதய அடுத்த கட்டத்துக்கு 
நகர்த்துகிறது. அவள் மீது திதயட்டர் மனிதர்கள் 
பகமாள்ளும் கமாமத்ததப் தபெமாலதவ செக்தியும் அவதள 



அக்கமா என்று அதழைத்துக் பகமாண்தட அவளின்  உடல் 
உறுப்புகதள தடவும் அளவுக்கு முன்தனறுகிறமான். செக்தி 
அவளுடன் முழுதமயமான உடலுறவு அனுபெவத்தத 
அதடயமாவிட்டமாலும் அவளுடதனதய பசெல்வதற்கு 
ஆதசெப்பெடுகிறமான். அவனுதடய ஆதசெ பெமாலியல் உணர்வு 
செமார்ந்ததமாக மட்டுதம இருந்தமாலும்  அவனுக்கும் 
குடும்பெமமாக வமாழைதவண்டும்  என்ற உணர்வின்  
பவளிப்பெமாடமாகத்தமான் இந்த நிகழ்வு அதமகிறது.

பீடமாக்கதடகமாரரின் குழைந்தத செக்தியுடன் 
உறவமாடும் தருணங்கள்  வமாசெகர்களின்  மனங்களுக்கு 
நீங்கமா பெயத்ததயும் , இது தததவயமா என்ற தகமாபெ 
உணர்வுகதளயும் ஏற்பெடுத்துகிறன, பெச்தசெ குழைந்தததய 
அதணத்து இறுக்கிக்பகமாள்ள துடிகிறமான் செக்தி. கன்னம்
,உதடு,பநற்றி என்று எங்கும் பவறிதயமாடு 
முத்தமிடுகிறமான் செக்தி. குழைந்தத அவஸதத தமாளமாமல் 
கத்துகிறது. குழைந்ததகள் பபெரியவர்களமால் பெமாலியல் 
உறவுக்கு ஆட்பெடுத்தப்பெடுவதற்கு ஒத்த அறிமுகத்துடன் 
பதமாடங்கும் இந்த கமாட்சி  தவறு திதசெயில் பெயணித்து 
குழைந்தததய அவன் தமதல தூக்கிப்தபெமாட்டு பிடித்து 
விதளயமாடும் விதளயமாட்டு பீடமாக்கதடக்கமாரரின் 
குறுக்கீட்டமால் இறுதிப் பபெறுகிறது.  இப்தபெமாது தமான் 
மனதுக்கு மகிழ்ச்சியமாக “அப்பெமாடமா குழைந்தத தப்பிடிச்சி” 
என்று இருக்கிறது. பபெருமமாள்முருகன் குழைந்தததய 
தூக்கிப்தபெமாட்டு விதளயமாடும்  ஆட்டத்தத இன்னும் 
எத்ததன  நமாவல்களில் எழுத்தமாளரமாகத்  
பதமாடரப்தபெமாகின்றமார் என்று பதரியவில்தல. செக்திதய 



தபெமான்ற பெடிப்பெறிவு அற்ற வர்கள் தமான் இத்ததகய 
பெமாலியல் வக்கிரங்களில் அல்லது  குழைந்தததய 
தூக்கிப்தபெமாட்டு பிடிக்கும் ஆபெத்தமான விதளயமாட்டுகளில் 
ஈடுபெடுவமார்கள் என்று பபெமாதுதமப்பெடுத்த முடியமாது. 
கள்ளக்குறிச்சி தனியமார் பெள்ளியில் பபெண் குழைந்தத மீது 
ஆசிரிதயகள் நிகழ்திய பதமாடர் பெமாலியல் வக்கிர பகமாடுரம்
நமாம் அறிந்த ஒன்று தமாதன. பெடித்தவர்கள் எல்லமாம் 
பெண்பெட்டவர்களமாக இருக்கதவண்டும் என்று ஏததனும் 
விதி இருக்கிறதமா என்ன ?

நதடசெனின் பிரிதவ தமாளமாமல் 
பநமாறுங்கிக்கிடங்கும் செக்தி அன்றிரவு நடந்த 
தசெமாடமாக்கதட திருட்டுக்கு முதலமாளியிடம் 
அடிவமாங்குகிறமான். அவன் மட்டுமமா வமாச்தமன் தமாத்தமாவும் 
தசெர்ந்து அடிவமாங்குகிறமார். திருடன் யமாபரன்தற 
புலப்பெடமாத நிதலயிலும் இவர்கள் வமாங்கு அடி 
ஆண்தடகளின் பவறித்தனத்தத தமான் 
பவளிப்பெடுத்துகிறது. செக்தி அதற்கு முன்பு திதயட்டரில் 
தூங்கும்  பெமார்தவயமாளனிடம் திருடும் பசெருப்பு அதத 
தசெமாடமாக்கதட முதலமாளியமால் 5 ரூபெமாய்க்கு வலுவில் 
எடுத்துக்பகமாள்ளப் பெட்டமாலும், அந்த திருட்டின் ஊடமாக  
செக்திதய   தவிர பவறும் யமாரும் தசெமாடமாக்கதடயில் 
திருடியிருக்க முடியமாது என்ற முடிவுக்கு வருகிறமார் 
முதலமாளி. இவர்கள் இருவதரயும் அடித்தவர். அடுத்து 
பூதன் மீதும் வத்தன் மீதும் செந்ததகம் பகமாள்கிறமார். 
கதடயில் பபெரியதமாக கமாசு பெணபமன்று ஏதும் திருடுப் 
தபெமாகமாவிட்டமாலும் பபெமாருட்கள் பபெருமளவில் அடித்து 



பநமாறுக்கப்பெட்டு பெயனற்றதவகளமாக 
சிதறிக்கிடக்கின்கிறன. கததயின் இறுதி மூன்று 
அத்தியமாயங்கதள ஆழ்ந்து பெடிக்கும் வமாசெகர்களுக்கு 
அதற்கமான கமாரண கமாரியங்கதள கண்டுணர்வது எளிது.   
நதடசென் யமாருக்கமாக உயிர் விட்டமாதனமா அவருக்கு எதிரமான 
செமுக கூட்டு வன்முதறயில் கதட உதடப்பு நடந்து 
உள்ளது. அந்த பெழி தீர்த்தலில் தமானும் 
கலந்துக்பகமாள்ளவில்தலதய என்று செக்தி 
வருத்தப்பெடுகிறமான்.  திருப்பபெரும்புத்துர் தநமாக்கியமா 
நிறுவனத்தில் தமானியங்கி இயந்திரத்தினுள் 
சிக்கிக்பகமாண்டு  விபெத்தில் இறந்த  இளம் பபெண்தண  
சுட்தசெ அமுக்கி நிறுத்தியிருந்தமால் கமாப்பெமாற்றியிருக்கலமாம் 
என்ற நிதலயில் அதற்கமான  அதிகமாரம் யமாரிடம் 
இருந்தததமா அவருடன்  தசெர்த்து தசெமாடமாக்கதடகமாரரும் 
தண்டிக்கப்பெட தவண்டியவர் தமாதன ? 

வழைக்கமமாக பபெருமமாள்முருகனின் 
பபெரும்பெமாலமான  கததகளும் முடிவது தபெமான்தற  இதிலும் 
அடிவமாங்கி திதயட்டதர விட்டு பவளிதயறும் செக்திதய 
தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர் “உள்தள வமாடமா தடய்” என்று 
அதழைக்கும் தபெமாது நின்று எவ்விதமமான முடிவும் 
எடுக்கமாமல் திரும்பிக் தகட்தடப் பெமார்கிறமான். இததன 
திதரப்பெட பமமாழியில் விவரிப்பெது என்றமால் முடிவில்லமாத
முடிவு ( Open Ending)   எனலமாம். செக்தியின் இயல்புகளில் 
இருந்தும் அவனின் அப்தபெமாததய மதனமாநிதலயில் 
இருந்தும் சிந்தித்தமால் அவன் அந்த திதயட்டதர விட்டு 



அந்தத் திதயட்டர் மனிதர்கதள விட்டு விலகிச்பசென்று 
இருப்பெமான் என்தற முடிவுக்கு வரலமாம்.  

8 ஏறுபவயிலில்  விரிந்து பெறக்கும் மண் 
சிதிலங்கள்

        ஏறுபவயில் நமாவலின் பசெம்தமப்பெடுத்தப்பெட்ட  
அய்ந்தமாம் பெதிப்பு தகயில் இருக்கிறது. 1991 களில்  
பவளியமான இந்த நமாவலின் முதல்பெதிப்பும் பெல தககள் 
மமாறி என் இருப்பிடம் வந்துவிட்டது. கணினியில் தட்டச்சு
பசெய்யப்பெட்ட இந்த அய்ந்தமாம் பெதிப்புக்கும், அச்சு 
தகமார்ப்பின் மூலம் வமார்க்கப்பெட்ட அந்த முதல் 
பெதிப்புக்கும் உள்ள வடிவத் ததமாற்றத்த்தத தவிர்த்த 
உள்ளக்கம் செமார்ந்த  தவறுபெமாடுகதள  அறிவு ஒப்புதம 
பசெய்து ததடினமாலும் மனம் இந்த அய்ந்தமாம் பெதிப்பிதலதய
நிதலக்பகமாள்கிறது. கணினி பமன்பபெமாருதள 
பெயன்பெடுத்துதகயில் அதன் தற்தபெமாததய பவளியீட்தட 
(latest Version) விரும்பும் மனம், பபெருமமாள்முருகனின் இந்த
புதிய பெதிப்பில் நிதலக்பகமாள்வது என்பெதில் ஏதும் 
ஆச்சிரியம் இருக்க முடியமாது. நமாவல்கதள மீண்டும் 
மீண்டும் புது புது பெதிப்புகளுக்கு விவரதணகதள மமாற்றி 
எழுதலமாமமா , பசெப்பெனிடும் தவதலதயச் பசெய்யலமாமமா 
கூடமாதமா என்ற தகள்விகள் எழுந்தமாலும்   பெதில் செரி ,தவறு 
என்று இரண்டுமமாகத்தமான் உள்ளது. 

எததன எல்லமாம் எழுத்தமாளர் மமாற்றி எழுதலமாம் 
என்ற தகள்விக்கு பெதிதலயும் தநரடியமாகதவ தன் 



அனுபெவத்தின் ஊடமாக இந்த நமாவலின்  முன்னுதரயின் 
தருகிறமார்  பபெருமமாள்முருகன். ஒரு பெதடப்பின் வடிவம் 
செமார்ந்த குதறகதள குறிப்பெமாக கூறுவது எனில் கததயில் 
நிலவிய கமாலக் குழைப்பெங்கள் , பெமாத்திரங்களின் பபெயர்கள், 
பசெமாற்பிரிப்புகள் ,தசெர்க்தககள் என்று தததவகருதிதய 
மமாற்றியதமத்து உள்ளமார் . நமாவலின் பமமாழிநதடயில் 
ஏதும் மமாற்றம் பசெய்யமாமல் தமதல சுட்டிய குதறகள் 
மட்டுதம அவரின் நண்பெர் திரு நஞ்சுண்டன் அவர்கள் 
மூலம் பசெப்பெனிப்பெட்டு உள்ளதமாக கூறுகிறமார். 
இதுபவல்லமாம் நடந்தது 2012 ஆம் ஆண்டு என்றமாலும்  
பபெருமமாள்முருகனின் பெதடப்புசெமார்ந்த பசெயல்பெமாடுகதள 
மபதமாருபெமாகன் சிக்கலுக்கு  முன்/பின்  என்று கமாலத்தத  
பிரித்துப்பெமார்க்க தவண்டிய நிதல எழுந்துள்ளது. 
“முந்ததய எழுத்துக்களில் ஏததனும் திருத்தங்கள் 
தததவபயன்று ததமான்றினமால் பசெய்யலமாம் என்றும் 
நிதனகின்தறன்” என்று இன்று கூறுகின்ற 
பபெருமமாள்முருகனின்  மனம் செமுகம் அவர் பெதடப்புகள் 
மீது பகமாடுத்த/பகமாடுக்கும் அழுத்தத்தின் கமாரணமமாக 
என்னச் பசெய்யப்தபெமாகிறது என்று பபெமாறுத்திருந்து தமான் 
பெமார்க்கதவண்டும். 

பதய்வத்திரு திருவள்ளுவர் எழுதிய குறளமான 

“தீயினமால் சுடப்புண் உள்ளமாறும் ஆறமாதத
 நமாவினமால் சுட்ட வடு”



என்பெததன 

"நமாவினமால்  சுடப்புண் உள்ளமாறும் ஆறமாதத
 தீயினமால்  சுட்ட வடு”

என்று அவரின் நிதலயமான, செரியமான  கருத்தத மமாற்றி  
எழுத அவருக்தக   உரிதமயில்தல என்றமாகின்ற தபெமாது 
பபெருமமாள்முருகனுக்கு மட்டுமல்ல எந்த 
எழுத்தமாளருக்கும் அத்ததகய கருத்தமாக்கம் செமார்ந்து தன் 
பெதடப்புகதள மமாற்றியதமக்கும் உரிதமதய இந்த 
செமுகம் அளிக்கவில்தல என்பெததனதய   செரியமான 
வழிகமாட்டுதலமாக பபெமு ஏற்கதவண்டும்.  இலக்கியப் 
பெதடப்புகள் என்பெதவ அந்த அந்த கமாலத்தின் செமுக, 
அரசியல் மற்றும் பபெமாருளமாதமார  பின்புலங்கதள  
பவளிக்பகமாண்டுவரும்  கமாட்சி சித்திரங்களமாக 
இருபெததமாலும்,  தமலும் அதவகள் ஏததமா ஒரு வடிவில் 
வரலமாற்றின் ஆவணங்களமாக இருப்பெதமாலும் அதவகளின் 
உள்ளடக்கத்தத  மமாற்றி வரலமாற்தறயும் மமாற்றும் உரிதம 
இயற்தகயமாகதவ யமாருக்கும் இல்தல.  

அதத தநரத்தில் ஒரு எழுத்தமாளன் தன் 
பெதடப்புகளின் மூலமமாக தன் சிந்ததனயில் உதிக்கும் 
அல்லது செமுகத்தில் நிலவும்  தவறமான பசெய்திகதள,  
விவரங்கதள கூறுவமான் எனில் அவற்தற அதற்க்கு அடுத்த
பெதிப்புகளில் மமாற்றி அதமத்து செரி பசெய்ய அவனுக்கு 



உரிதமயுண்டமா என்ற தகள்வியும் எழுகின்றது. சுரமாவின் 
ஒரு புளியமரத்தின் கதத என்ற நமாவலின் மூலமமாக இதற்கு
விதடக் கிதடகிறது.  பெல்தவறுபெட்ட மமாந்தர்கள் சூழ்ந்து 
வமாழும் ஒரு மரத்தின் கதத அது. ஒரு வீட்டின் சென்னலின் 
ஊடமாக கததச்பசெமால்லி நிகழ்வுகதள அவதமானிப்பெமார் 
என்று நிதனவு. அங்கு பெழைங்கள் விற்பெதன  பசெய்யும் 
பபெண்தணப் பெற்றிய விவரதணகதள  செமுகத்தின் நடுத்தர
வர்கத்து  பபெமாது புத்தியுடன் இதணத்து எழுதியிருப்பெமார். 
அவள் பெழைங்கதள  மட்டும் வியமாபெமாரம் பசெய்யமாமல் 
உடதலயும் விற்றுத்தமான் பிதழைப்பெமார் என்று பபெமாருள் பெட 
எழுதியிருப்பெமார் சுரமா. அந்த நமாவலின் முதல் பெதிப்பில் 
பவளியமான அந்த பபெமாண்தணப் பெற்றிய இந்த    
கருத்தமாக்கங்கள் தற்தபெமாததய பெதிப்பில் விடுபெட்டதன் 
கமாரணம் என்னவமாக இருக்க முடியும்? எழுத்தமாளர் 
சுரமாவின் இறப்பிற்கு பின்பு அவர் மீதமான பிம்பெங்கள் 
இருண்டுவிடும் என்பெதமால் அந்த நமாவதல தற்தபெமாது 
பெதிப்பிப்பெவர்கள் இந்த கத்தரிப்பு (edit) தவதலதய பசெய்து
இருக்க முடியும். உண்தம இதுபவன்றமால் ஒரு 
பெதடபெமாளியின் சுதந்திரத்தில் ததலயிட தவறுயமாருக்கும் 
உரிதம இல்தல அல்லவமா என்ற தகள்வியும் எழைத்தமான் 
பசெய்கிறது. அல்லது சுரமா  உயிருடன் இருந்த தபெமாதத 
“செமுகத்தில் விளிம்பு நிதலயில் வமாழும் அபெதலப் 
பபெண்கள் இப்பெடித்தமான் விபெச்செமாரிகளமாக இருப்பெமார்கள்” 
என்ற பபெமாதுபுத்தியின்  தவறமான கருத்தமாக்கத்திதன தன் 
கருத்தமாக ஏற்றுக்பகமாண்ட   தவதற உணர்ந்தத அததன 
அவர் கத்தரித்து இருக்க முடியும்.  அப்பெடி எனில் இது 
எழுத்தமாளனின் கருத்தில் ஏற்பெடும் மமாற்றத்தததய 



குறிகின்றது. இந்த மமாற்றம் ஏற்றுக் பகமாள்ளக்கூடியதமாதவ 
அதமகிறது. நம்ம பபெருமமாள்முருகனும் அவரின் 
பெதடப்புகளில் சிறப்பெமான கருத்தமாக்கங்கள் என்ன 
என்னவற்தற எல்லமாம் மமாற்றிக்பகமாள்ளப் தபெமாகிறமார் 
என்பெதற்கு வரும் கமாலமும் அவருக்குள் இருக்கும் செமுக 
அழுத்த விழிப்புணர்வு தணிக்தகயமாளரும்  தமான் பெதில் 
பசெமால்ல தவண்டும். அத்ததய மமாற்றங்கள் தததவதமானமா 
என்ற தகள்விதயயும் அவதர தநமாக்கி 
எழுப்பெதவண்டியுள்ளது. 

கிரமாமங்கள் மீது நகர/நரக வமாழ்க்தக 
திணிக்கப்பெடும் தபெமாது  விவசெமாயம் செமார்ந்த மக்கள் 
என்னவமாகிறமார்கள் என்ற தகள்விக்கமான விதடயமாக 
பெரிணமாமம் எடுக்கும் இந்த நமாவலின் முதன்தம 
கதமாப்பெமாத்திரமமாக பபெமான்தனயன் என்ற சிறுவன் 
இருக்கிறமான். அவன் ஒன்பெதமாம் வகுப்பில் பெடிக்கும் 
பெதினமான்கமாம் வயதில் பதமாடங்கும் இந்த நமாவல் அவன் 
கல்லூரிக்குச் பசென்று பெயிலும் கமாலத்தில் 
முற்றுப்பபெறுகிறது. பபெருமமாள்முருகன்  தூர இருந்து 
கததச்பசெமால்லியமாக மட்டுதம வடிவம்  எடுத்தமாலும் 
உண்தமயில் அந்த   சிறுவனின் ஊடமாக தன்தன பெல 
இடங்களில் பவளிபெடுத்திக்பகமாள்கிறமார். எனதவ இந்த 
நமாவதல  சுயசெரிதத தன்தமயுடன் கூடிய 
புதனவமாகத்தமான் கமாணமுடிகிறது. 

இந்த நமாவல் பவளியமான கமாலகட்டத்தில் 
பவளியமான கருக்கு என்ற பெமாமமாவின் நமாவலும் புதனவுகள்



அற்ற பெச்தசெயமான சுயசெரிதத நமாவல் தமான் என்ற 
உண்தமதய குறிப்பிட தவண்டியுள்ளது. கருக்கு நமாவலில் 
தநர்கமாணல் மற்றும் பிரசெங்கமும் இதணந்து இருபெதமாக 
நிதனக்கும் பபெருமமாள்முருகன்  அந்த நமாவலின் 
ஒவ்பவமாரு அத்தியமாயத்தின் முன்பும் “உங்கள் 
ஊதரப்பெற்றி பசெமால்லுங்கள்” தபெமான்ற தகள்விகதள 
எழுப்பிவிட்டமால் பெதில்களமாக அந்த நமாவலின் 
அத்தியமாயங்கள் அதமயும் என்று கல்விப் புலம் செமார்ந்த 
ஆசிரியர் மனப்பெமான்தமயில் தபெசுகிறமார். அதத தநரத்தில் 
இந்த ஏறுபவயில் நமாவலும் பெல்கதலக்கழைகபமமான்றில்  
பெமாடபுத்தகமமாக ஏற்கப்பெட்ட நிதலயில் அதற்கமான இலவசெ
தகமானமார் பவளியீடு 24  பெக்க அளவில் பவளிவந்தததயும் 
அதில் இந்த நமாவல்  தகள்வி பெதில் வடிவில்  
மமாற்றியதமக்கப்பெட்டு இருந்தததயும் தன் கட்டுதர 
ஒன்றில் குறிப்பிடுகிறமார் பபெருமமாள்முருகன். இலக்கிய 
பெதடப்பெமாளர் ஏததமா ஒரு கருத்தத அல்லது தன் வர்க்க 
அரசியல் செமார்தபெ  தன் பெதடப்பின் ஊடமாக வமாசெகர்களுக்கு 
பகமாண்டு பசெல்ல விரும்புகிறமார் என்ற நிதலயில் 
பபெமுவின் ஏறுபவயில் அந்த பசெயதல மதறமுகமமாகவும்
, பெமாமமாவின்        கருக்கு தநரடியமாகவும் பசெய்கிறது என்று  
அவதமானிக்க முடிகிறது.. 

பபெமான்தனயனின் தமாத்தனுக்கு அப்பென் 
கமாலத்திலிருந்து அவர்களின் தவளமாண்தமக்கு 
பெண்தணயம் கட்டுபெவரமாக  இருக்கிறமார் குப்பெமாட்டி என்ற 
தலித் பதமாழிலமாளி. அவரின் மகள் ரமாமமாயி 
பபெமான்தனயதன இடுப்பில் தூக்கி வளர்த்தவள். 



சிறுவயதில் இருந்தத அவர்கள் கமாட்டில்  
பெண்தணயத்துக்கு வந்தவள். அவர்கள் இருவரும் 
பபெமான்தனயன் பெமாட்டிதய கமாண வருகிறமார்கள். 
வந்தவர்களுக்கு  ஆரியமமாவில் ததமாதசெ ஊத்திக் 
பகமாடுக்கிறமாள் பெமாட்டி. கமாடு கவர்பமன்ட் கட்டும் 
கமாலனிக்கு கமாவு பகமாடுக்கப்பெட்டதமால் பபெமான்தனயன் 
குடும்பெம் நிலத்ததயும் , விவசெமாய பதமாடர் 
வருமமானத்ததயும் இழைக்கிறது. அவர்கதள அண்டி 
பெண்தணயடிதமயமாக வமாழ்ந்த நிலமில்லமாத குப்பெமாட்டி 
வயிற்றுக்கு தததவயமான வருமமானத்ததயும்  இழைக்கிறமார். 
கூட சுதமயமாக அவரின் மகளும்   கணவதனப் பிரிந்து 
மீண்டும் அப்பென் ஊட்டுக்தக வந்துவிடுகிறமாள். வயிற்றுப் 
பெசிதய தீர்க்கதவ வழி பதரியமாமல் தவிக்கின்றமார்கள். 
தவறு யமார் கமாட்டிலமாவது பெண்தணயம் கட்டச்பசெமால்லி 
அறிவுறுத்துகிறமான் பபெமான்தனயன். கவுண்டர் எல்லமாம் 
தறி,லமாரி என்று டவுன் பெக்கம் தபெமாயிடறமாங்க.... 
கட்டியிருக்கிற பெண்தணயத்ததயும் யமாரும் 
தவதலயமாட்கள் விடறது இல்தல என்று பெதில் 
அளிக்கிறமார் குப்பெமாட்டி. அவர்களின் வருதகக்கமான 
தநமாக்கதம அடுத்ததவதள உணவுக்கு தமானியங்கதள 
பெமாட்டியிடம் இருந்து தமானமமாகப் பபெறுவதற்கமாக தமான் 
இருக்கிறது. கவர்பமன்ட் கமாலனிக் கட்ட தங்கள் 
குடும்பெத்துக் கமாட்தட இழைந்த பெமாட்டி தவறு கமாடுகளில் 
தவதல பசெய்து வயிற்தற கழுவுகிறமாள். அவளுக்கும் 
அடுத்ததவதள உணவுக்தக தமானியம் பெற்றமாத நிதல. 
ஆனமாலும் இதுதமான் கதடசி என்று ஏததமா பகமாஞ்செம் 
ஆரியத்தத தருகிறமாள். அவர்கள் திரும்பிச் பசெல்கிறமார்கள்.  



இருட்டில் குப்பெமாட்டியின் விசும்பெல் மட்டும் தகட்கிறது. 
கவர்பமன்ட் கட்டும் கமாலனி கமான்கிரிட் வீடுகள் ஊடமாக 
ஏறும் பவயிலின் பெகல் தநர பவக்தக இரவிலும் நன்தமச் 
சுட்படரிகிறது. 

இந்த நமாவல் பெமாட்டி மற்றும் குப்பெமாட்டியின் 
வமாழ்வின் மீதும் வளர்ச்சி என்ற பபெயரில் அரசெமால் 
திட்டமிட்டு நிகழ்த்தப்பெட்ட 
பகமாடுரங்கதள/அவலங்கதள மட்டும் பவளிக்கமாட்டமாமல்
அபமரிக்க தபெமார்டு நிறுவனம் தபெமான்று பெல்தவறு 
பென்னமாட்டு நிறுவனங்களின் வருதகயமால் நிலமிழைந்த 
கீழைக்கரதன,மதறமதல நகர் பூர்வகுடிகள் மீதும், இது 
தபெமான்தற நிலமிழைந்த பிற எண்ணற்ற இந்திய விவசெமாயிகள்
மீதும் நடத்தப்பெட்ட பகமாடுரங்கதள மதறமுகமமாக 
சுட்டிக்கமாட்டுகிறது. அதன் மூலமமாக இந்த நமாவல் 
உலகளமாவிய தன்தமதய பபெறுகிறது.  இன்று வதரயில் 
இந்தியமாவில் பென்னமாட்டு நிறுவனங்களின் நில 
ஆக்கரிமிப்பெமால் நிலமிழைக்கும் விவசெமாயிகளுக்கு  மமாற்று 
விவசெமாய நிலம் அளிக்கப்பெடுவது இல்தல,  
தவதலயிழைக்கும் விவசெமாய பதமாழிலமாளிகளுக்கு அந்த 
புதிய நிறுவனங்களில் பெயிற்சி அளிக்கப்பெட்டு தவதல 
பகமாடுக்கப்பெடுவதும் இல்தல என்ற நிதலயில் அங்கு 
தவதலக்குச் பசெல்லும் பதமாழிலமாளர்களும்  தவதல 
நிரந்தரமில்லமாமல்  ஒப்பெந்த பதமாழிலமாளர்களமாகத்தமான் 
இருக்கிறமார்கள். எனதவ இந்த அரசும் அததன 
ஆளுபெவர்களும்  உண்தமயில் எதற்கமாக விவசெமாய 
நிலங்கதள பென்னமாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அள்ளிக் 



பகமாடுகிறமார்கள் என்ற தகள்விக்கு நமாம் பெதிதலயும் 
கண்டதடய தவண்டியுள்ளது. இந்த பென்னமாட்டு 
நிறுவனங்களின் உற்பெத்தி , ஏற்றுமதி  மூலம் அரசுக்கு 
அந்நிய பசெலவமாணியமாக  கிதடக்கும் அபமரிக்க டமாலர்கள்
தமான் கமாரணமமா? அல்லது உண்தமயிதலதய இந்த அரசு 
கம்யுனிஸடுகள் கூறுவது தபெமான்று மக்கள் விதரமாத ,தரகு 
முதலமாளிகளின் அரசெமாகத்தமான் இருக்கின்றதமா? 

இந்த ஏறுபவயில் நமாவல் அரசின் திட்டங்களமால் 
நிலமிழைக்கும் ஒரு விவசெமாய குடும்பெத்தின் அவல 
நிதலதய சித்தரிக்கும் அதத தநரத்தில் அவர்கதள அண்டி
வமாழ்ந்த தலித் விவசெமாய அடிதமகளமான  குப்பெமாட்டி 
மற்றும் அவரின் மகள் ரமாமமாயி தபெமான்தறமாரின் வலி 
நிதறந்த வமாழ்க்தகதயயும் கமாட்சிப் பெடுத்துகிறது. 
பபெமான்தனயனின் நமான்கு ததலமுதறகளுக்கும் விவசெமாய 
அடிதமயமாக தவதலபசெய்யும் குப்பெமாட்டியின் மகள் 
ரமாமமாயியும் அவளுக்கு திருமணம் ஆகும் வதரக்கும் 
அவர்கள் கமாட்டிதலதய தவதல பசெய்கிறமாள். சிறுமியமாக 
நுதழையும் அவள் பபெமான்தனயதன தூக்கி எடுத்து 
இடுப்பின் நிறம் கன்றிப்தபெமாய் கருக்கும் அளவுக்கு சுமந்து 
பெரமாமரிக்கிறமாள். அவனுக்கு அம்தமப் தபெமாட்ட நமாள்களில்
அவன் வீட்டில் தீட்டமாகிவிடும் என்று தசெமாறு தண்ணி 
பகமாடுக்கமா விட்டமாலும் அததனயும் ஏற்றுக்பகமாண்டு 
செமாமிக்கு செரியமாகட்டும் அதுவதரக்கும் ஊட்டுலருந்து 
நீத்தண்ணி ஊத்தியமாந்து குடிச்சுக்கரன் என்று கூறி 
உருகுகிறமாள். குணமமானப்பின் அவன் உடம்பில் இருக்கும் 
அம்தமத் தழும்புகதள பதமாட்டுத் பதமாட்டு முத்தம் 



பகமாடுக்கிறமாள்.   அவனுக்கு பெத்து வயது இருக்கும் தபெமாது 
ஏற்பெட்ட பதமாடர் கமாய்ச்செலுக்கு பெல தமல்கள் 
பதமாதலவுக்கு உப்பு மூட்தடயமாக தூக்கிச் பசென்று திருநீறு 
தபெமாட்டுவிடுகிறமாள்.  இதுபவல்லமாம் பபெமான்தனயனின் 
குழைந்ததப் பெருவத்தில் நடக்கிறது. 

பெதின்ம வயதில் தன்  பெள்ளி நண்பெர்களுடன் 
“தபெனமா எழுதுதல்” விதளயமாட்டுக்கு இரவு பெத்துமணிக்கு 
தமல் ஏரிதய தமாண்டியுள்ள கரடுக்குச் பசெல்கிறமான் 
பபெமான்தனயன்.  ஊஞ்செ மரங்கள் அடர்ந்த அந்த 
இருட்டினுள் நுதழைகிறமார்கள். நண்பெர்கள் முன் 
பசெல்கிறமார்கள். நண்பெர்கதள பின்பதமாடர்கிறமான் 
பபெமான்தனயன். இவர்கள் குரல் தகட்டு ஓர் உருவம் 
பவளிபெடுகிறது. “ பமமாளச்சு மூனு எல உடுல.. உங்களுக்கு 
வமாரத்திக்பகமாருக்கமா பபெமாம்பெள தகக்குதமா ? என்கிறது அந்த 
குரல். பபெமான்தனயன் உடல் நடுங்கிப் தபெமாகிறமான். 
அவர்கதள விட்டு விட்டு  பின் நடக்கிறமான். ரமாமமாயி 
இன்று திருட்டுத் தனமமாக உடதல விற்று பிதழைக்க யமார் 
கமாரணம் என்ற தகள்விதய தன்னுள் எழுப்புகிறமான். 
கமாட்தட எடுத்த கவர்ன்பமன்ட்டமா ? இவர்கதள 
உதறிவிட்டு ஓடிய நமாங்களமா ? இந்த தகள்விகளுக்கமான 
பெதில்கதள வமாசெகர்களின் சிந்ததனக்கு விட்டுவிட்டு 
நம்தம அடுத்த அத்தியமாயத்துக்கு நம்தம அதழைத்துச் 
பசெல்கிறமார் பபெருமமாள்முருகன். தபெரமா. க. சிவத்தம்பியின்   
“இலக்கியப் பெதடப்புகளில் உலகதநமாக்தகமாடு 
அழைகியலும் பெமாலில் பநய்யமாக இதணயதவண்டும்” என்ற 
கூற்றுக்கு உதமாரணமமாக அதமகிறது  இந்த கமாட்சி. 



கலஞரின் ஏததமா ஒரு சிறுகததயிலும் இதுதபெமான்ற நிகழ்வு 
நடப்பெதமாக பெடித்த நிதனவு. மகனின் நல் வமாழ்வுக்கமாக 
தமாய் விபெச்செமாரியமாக உருவபமடுக்கும் கதத அது. 

இந்திய அளவில் விபெச்செமாரத்ததப் பெற்றிய 
விரிவமான செமுகவியல் ஆய்வுகள் பெல நடத்தப்பெட்டு 
இருந்தமாலும்  பபெமாதுவில் யமாபரல்லமாம் விபெச்செமார 
பதமாழிலில் ஈடுபெடுகிறமார்கள் என்ற தகள்விக்கு பெதிலமாக   
தமல் உள்ள கமாட்சியதமகிறது. கிரமாமம் செமார்ந்த 
பெகுதிகளில் உதழைக்க உடலில் வலுவிருந்தும் உதழைத்துச்  
செம்பெமாரிக்க  தவதல கிதடகமாததமால்   விளிம்பு  நிதல 
பபெண்கள் விபெச்செமாரத் பதமாழிலில் இறங்குகிறமார்கள். 
நகர்புறங்களில் தவதலகிதடத்தும் அதனுடமாக 
கிதடக்கும் வருமமானம்    குதறவமாக இருபெதமால் 
செமுகத்தில் விளிம்பு நிதலயில் வமாழும் பபெண்கள் மட்டும் 
அல்லமாமல்  குடும்பெத்தமால் தகவிடப்பெடும் நடுத்தர 
வர்க்கத்து பபெண்களில் சிலர்  கூட விபெச்செமார பதமாழிலில் 
ஈடுபெடுகிறமார்கள் என்ற முடிவுக்கு வரதவண்டியுள்ளது. 
முதலமாளித்துவ செமுகத்தின் பபெமாருளமாதமார சுரண்டல்களும் ,
ஒடுக்குமுதறயுதம விபெச்செமார பதமாழிலின் விருத்திக்கு மூல 
கமாரணங்களமாக  அதமகிறது. தமலும் இன்று இந்திய 
அளவில் விபெச்செமாரம் வர்க்கம் செமார்ந்ததமாக இருகிறதத தவிர 
அது செமாதி அடிப்பெதடயிலமான  பதமாழிலமாக 
அதமயவில்தல என்ற முடிவுக்கும் வரதவண்டியுள்ளது. 
அப்பெமாவிதய குற்றத்தத ஏற்கச்பசெமால்லி வன்முதறதய 
பசெலுத்தும் தபெமாலிசுக்கு இதணயமான நிதலயில் இந்த 
செமுகமும் பபெண்கதள பபெமாருளமாதமார பெற்றமாக்குதற , 



குடும்பெப் புறக்கணிப்பு தபெமான்ற கமாரணங்கள் ஊடமாக 
விபெச்செமாரத்துக்குள் தள்ளமுதனகிறது. தபெமாலியமான 
ஒப்புதல் வமாக்குமுலம் தகட்கும் தபெமாலிசின்  
வன்முதறக்கு எதிரமாக இறுதிவதரயில் அப்பெமாவிகள் 
பெலரும் குரல்பகமாடுத்தமாலும் சிலர் பெணியத்தமாதன 
பசெய்கிறமார்கள். !  இந்த ஒப்புதம செரியமானதமாகத் தமாதன 
இருக்கிறது? 

பபெருமமாள்முருகன் பமட்ரமாஸ 
பெல்கதலக்கழைகத்தில் முதனவர் பெட்டம் பபெறுவதற்கமாக 
ஆரமாய்ச்சி மமாணவனமாக இருந்த கமாலகட்டத்தில் 
எழுதப்பெட்ட நமாவல் இது. பெம்மமாத்துகதள உதடத்த 
கிரமாமத்துக்கமாரர் என்று பபெருமமாள்முருகன் அவர்களமால் 
அதழைக்கப்பெடும் ஆர். செண்முகசுந்தரம் என்ற பகமாங்கு 
நிலத்து பெதடப்பெமாளியின் நமாவல்கதள பபெமு  ஆய்வுச் 
பசெய்துபகமாண்டு இருந்த தருணத்தில்    அவற்றின்  
உந்துதலமால் தம்தம சுற்றி தன் ஊரில் வமாழும் அசெல் 
மனிதர்கதள இந்த ஏறுபவயில் நமாவலின் ஊடமாக பெடம் 
பிடிக்கிறமார் பபெருமமாள்முருகன். மனிதர்கள் வமாழ்ந்து 
இறக்கிறமார்கள் அதில் என்ன சுவமாரசியம் 
இருக்கப்தபெமாகிறது?   என்ற தகள்வியுடன் நிற்கும் அவர் 
மனம் அரசு அதிகமாரதமயங்கள் அந்த எளிய மனிதர்களின் 
மீது பசெலுத்தும் தமாகுதல்கதள பெற்றி சிந்திக்கின்றது. 
தம்தம சுற்றி வமாழும்  மனிதர்களின்  விதளநிலங்கள், 
கமாடுகள்  கவர்ன்பமன்டுக்கு கலமானிக் கட்ட தபெமானப்பின் 
என்னவமானமார்கள் என்று அவர் மனம் சிந்திகின்றது. 
அவர்களின் சிதிலமதடந்த வமாழ்வின் ஊடமாக தன்னுதடய



இளதமப்பெருவத்து  வமாழ்க்தகதயயும் இதணத்துப்  
பெமார்க்கும் பபெமுவின் மன பவளிபெமாடு தமான் இந்த நமாவல். 
தமலும் இந்த நமாவதல அவர் எழுதிய தருணத்தில் அவர் 
ஒரு கம்யுனிஸடு கட்சியின் உறுப்பினர் என்ற 
விசெயத்ததயும் நமாம் கருத்தில் பகமாள்ளதவண்டியுள்ளது. 
இந்த ஏறுபவயில் நமாவலின் வட்டமார வழைக்கு வடிவத்தத  
ஆர். செண்முகசுந்தரம் அவகளின் நமாவல்களில்  இருந்தும் , 
உள்ளடக்கத்தத கம்யுனிஸடு கட்சியின் தமாக்கத்தில் 
இருந்தும் பபெருமமாள்முருகன் பபெற்றுள்ளமார் என்ற 
முடிவுக்கு வர பெல்தவறு தரவுகளும்  முன்னின்று 
உதவுகிறன.  இந்த நமாவதல ஆய்வு பசெய்ய மனம் 
பெலதவறு திதசெகளில் தமலும் தமலும் பெயணிக்க 
விரும்பினமாலும் இந்த நூலின்  ததலப்பிதன கருத்தில் 
பகமாண்டு தலித் சிறுமியமாக இருந்து பின் பபெமான்தனயனின்
வளர்ப்புத் தமாயமான  ரமாமமாயிதய பெற்றிய கமாட்சிகளுடன் 
ஆய்தவ நிறுத்திக்பகமாள்ள தவண்டியதமாகிறது. 

  



9 உறவுகதள கமாவு தகட்கும் ஆளமாண்டமாப் பெட்சி

    பெயணம் செமார்ந்த திதரப்பெடங்கள் (Travel Genre) 
தமிழுக்கு புதியது இல்தல என்றமாலும் அத்ததகய 
ஏழுக்கடல், எட்டு மதலத்  தமாண்டும் நமாட்டமார் வழைக்கியல் 
கததகள் பெலவும் வமாய்பமமாழியமாக தமிழ் மண் முழுவதும் 
விரவியிருந்தமாலும், விக்ரமமாதித்தன், சிந்துபெமாத் பெயணப் 
பெடக்கததகள் அம்புலிமமாமமா மற்றும் தினத்தந்தியின் 
உதவியமால் நமாம் அறிந்து இருந்தமாலும் ஆளமான்டப் பெட்சி 
நமாவல் மட்டுதம   ஒரு விவசெமாயி தன் மண்தணயிழைந்து 
தவறு மண் ததடி பெயணிக்கும் அசெலமான அனுபெவத்தத 
உருவவமாதமும்(Formalism) இன்றி நவினத்துவம்(Modernism) 
தகமாரும் வடிவச் பசெம்தமயுடனும்  பசெய்தநர்த்தியுடனும்  
வமாசெகர்களுக்கு அளிக்கின்றது.  தன் மூத்த செதகமாதரனின் 
வஞ்செகத்தமால் தன் பெங்குக்கு கிதடத்த துண்டு 
கமாணிதயயும் இழைக்கும் சின்னவன்  தன் மதனவி
,மக்கதள மமாமனமார் வீட்டில் தஞ்செமதடய  விட்டு விட்டு 
அங்கு பெண்தணயத்தில் தவதலயமாளமாக இருக்கும் குப்பென்
என்ற  தலித் கிழைவதரத்  துதணக்கு அதழைத்துக்பகமாண்டு  
விவசெமாயத்துக்கு புது மண் ததடி பெயணிக்கும் நிகழ்வின் 
ஊடமாக கதத பமல்ல பமல்ல ஆடி அதசெந்து பசெல்லும் 
சிதனப் பெசு தபெமான்று நகர்கின்றது. அந்த சிதனப் பெசுவின் 
நகர்வுகதளக் கண்டு பநகிழும் எந்த மனமும் இந்த 
நமாவதலயும் ரசித்து மகிழும். எனக்குப் பிடித்த மட்தடப் 
பெந்தமாட்டக்கமாரர் ரமாகுல் திரமாவிடின் ஆட்டம் தபெமான்று 
நிதமானமமாகச் பசெல்லும் இந்தப் பெயணம் மண் ததடலில் 



இறுதியில் பவற்றியும் பபெறுகிறது. பபெருமமாள்முருகனின் 
நமாவல்களில் எனக்குப் மிகவும் பிடித்த நமாவலமாக இது 
அதமயக் கமாரணம் மற்ற அவர் நமாவலகளில்  எதிலும் 
அதமயமாத  இந்த இறுதி பவற்றி தமான்.  

தலித் மமாந்தர்கதள கததயினுள் 
பகமாண்டுவரமாமல் பபெருமமாள்முருகனமால் நமாவல்கதள 
பெதடக்க முடியமாதமா ? அவரின் எந்த ஒரு நமாவலிலும் 
அவர்கள் விடுபெடமாமல் உள் நுதழையக் கமாரணம் என்ன ? 
அவர்கள் அதனவருதம பவறும் தவதலயமாட்கள் மட்டும் 
தமானமா? அவர்களுக்கு என்று சிறு துண்டு நிலம் கூடவமா 
பகமாங்கு மண்ணில் இல்தல ? தபெமானற தகள்விகள் 
நம்முள் எழுந்தமாலும்  அத்ததகய தகள்விகளுக்கமான 
விதடகதள  பகமாங்கு பிரததசெத்து செமுக ,பபெமாருளமாதமார 
அரசியல் வரலமாற்று சூழைல்கதள ஆரமாய்வதன் மூலதம 
நமாம் கமாணமுடியும்.  தமலும் பகமாங்கு நிலப்பெரப்பில் 
வமாழும் தமிழ் நமாட்டின் பூர்வக்குடி தமிழ் பமமாழி வழி 
அசெல் திரமாவிடர்களமான பெதறயர் மற்றும் தததவந்திர குல 
பவள்ளமாளர் இனத்தவர்களின் எண்ணிக்தக மிகவும் 
குதறவமாக இருப்பெததனயும் நமாம் கணக்கில் 
எடுத்துக்பகமாள்ள தவண்டியுள்ளது. தமிழ் நமாடு முழுவதும் 
ஏறத்தமாழை செம எண்ணிக்தகயில்  விரவியிருக்கும் தமிழ் 
நமாட்டின் இந்த பூர்வகுடி  மக்கள் பகமாங்கு பிரததசெத்தில் 
மட்டும் 30%  அளதவக்கமாட்டிலும்  குதறவமாக இருபெதன் 
கமாரணத்தத ததடுவதன் மூலம் பெல்தவறு வரலமாற்று 
உண்தமகதள நமாம் அனுமமானிக்க முடியும். மற்ற தமிழ் 
பிரததசெங்களில் விவசெமாய பதமாழிலமாளர்களமாக 



பபெருமளவில் இருக்கும் இந்த தமிழ் பூர்வக்குடி செமுக 
மக்கள் பகமாங்கு பிரததசெத்தில் மட்டும் மிக குதறந்த 
அளவில் இருக்க கமாரணம் என்ன?   பதலுங்கு பமமாழி 
தபெசும் தலித் மக்கள் இந்த பகமாங்கு நிலத்துக்கு வந்த 
அன்தறய செமுக ,பபெமாருளமாதமார , அரசியல் சூழைல்கள் என்ன
? பகமாங்கு மண் செங்கக்  கமாலத்தில் குறிஞ்சியும், 
முல்தலயும், மருதமும் திரிந்த  மனிதர்கள் வமாழைவியலமாத  
பெண்பெடமாத பெமாதல நிலமமாக இருந்ததமா ? அப்பெடிபயனில் 
அங்கு இன்று நிலத்தின் மீது ஆதிக்கம் பசெலுத்தும் செமுகத்து
மக்கள் வந்ததறியவர்களமா ? அவர்கள்  தமான் அந்த 
மண்தண விவசெமாயத்துக்கு ஏற்பெ சீர்பசெய்தமார்களமா? 
எங்கிருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள் ? செத்தியமங்கலம் 
கமாடுகள் ஊடமாக விவசெமாய நிலம் ததடி கர்நமாடகமாவில் 
இருந்து வந்த கவுடமா செமுகத்து மக்கள் தமான் இவர்களமா? 
இது தபெமான்ற பிரச்செதனக்கு உரிய  தகள்விகதள  இந்த 
நமாவலின் மூல கதமாப்பெமாத்திரமமான முத்துவின் மண் ததடும் 
இடப்பபெயர்வு  நமக்குள் எழுப்புகிறது. இந்த நமாவலின் 
உள்ளடக்க எல்தலகதளத் தமாண்டியும் வமாசெகர்கதள 
சிந்திக்கத் தூண்டுகிறது. இந்த நூலின் ஆய்வுக்கமான 
எல்தலகதளயும் ஊடறுக்க தவண்டியிருகிறது.

இத்ததகய தகள்விகளுக்கமான விதடகதள நமாம் 
கண்டு உணர பபெமான்னர் செங்கரர் வரலமாற்றுக் கமாலத்துக்கும் 
முந்ததய கமாலகட்டத்துக்கு    செமுக வரலமாற்று ஆய்தவ 
பின்தனமாக்கி நீடிக்கதவண்டியிருப்பெதமாலும், பகமாங்கு 
வட்டமார பமமாழி வழைக்தக இரவமாளப் பெழைங்குடிகளின் 
கருவிநமாளு என்ற திரமாவிட  பமமாழியுடன் இதணத்து 



பமமாழியியல் ஒப்பெமாய்வு பசெய்யதவண்டியிருப்பெதமாலும் 
அத்ததகய ஆய்வுகள்  இந்த நூலின் ததலப்பிற்க்கு தநரடித்
பதமாடர்புதடயதமாக இல்லமாமல்  புறத்தமாய் அதமவதமாலும்
,மற்தறமான்று விரிதல் என்ற தமிழ் இலக்கணப் பிதழையுடன்
கூடிய  குற்றம் ஏற்பெடும் என்பெதமாலும்  அதவகள்  இந்த 
ஆய்வு நூலின் வரம்பிற்குள் வரவில்தல. ஆயினும் 
பபெமான்னர்-செங்கரர் மற்றும் தவட்டுவ செமுகத்து 
மக்களுக்கும் இதடயிலமான தகரமாறுகதள , புதகச்செல்கதள
அவர்களுகிதடதயயமான செமுக-பபெருளமாதமார  
உறவுநிதலகதள     கரூர் மமாவட்டத்தில் வமாய்வழியமாக 
பெரவிக்கிடக்கும் பபெமான்னர்-செங்கரர் மீதமான நமாட்டமார் 
வழைக்கு பெமாடல்கதள மீள்ஆய்வுக்கு உட்பெடுத்துவதன் 
மூலம்  இத்ததகய தகள்விகளுக்கமான விதடகள் கிதடக்க 
செமாத்தியம் அதிகம் உள்ளது. 

தலித் கிழைவர் குப்பெணமா பெதிதனந்து வயது 
சிறுவனமாக இருந்த தபெமாது அவருக்கு வீடு தங்கமாமல் பெல 
செந்ததகளுக்கும் பசெருப்புத் ததக்கச் பசெல்லும் தமாத்தன் 
மூலமமாக ஈ.பவ.ரமா மற்றும் அண்ணமாதுதர ஆகிதயமாரின்  
சிந்ததனகள் மீதமான எளிய அறிமுகம் கிதடகிறது. 
மமாபதமாருபெமாகன் ஊரில் கூட்டம் தபெமாடுகிறமார் ஈதரமாட்டு 
அய்யமா. தபெசிமுடிக்கும் தபெமாது “எதுனமா தகள்வி 
தகட்கனும் என்றமால் தகளுங்க” என்று பபெமாதுவில் 
வினவும்   ஈ.பவ.ரமா-தவ தநமாக்கி “செமாமீ...தமாடி 
பவச்சிருகீங்கதள நீங்க செமாமியமாரமா” என்றுக் தகட்கிறமார் 
தமாத்தன். “செமாமியமாரும் தமாடி பவச்சிருப்பெமான்.., 
தசெமாம்தபெறியும் தமாடி பவச்சிருப்பெமான்...,நமான் தசெமாம்தபெறி” 



என்கிறமார் அய்யமா பபெரியமார். தமலும் “ஆமமாம் நமாதன 
செமாமியில்ல இல்லன்னு பசெமால்லிக்கிட்டு திரியறவன் 
என்தனய தபெமாயி நீ  செமாமிங்லமாமமா ? நமானும் மனுசென் நீயும் 
மனுசென் தமாதன ?” என்று எதிர்தகள்விதய தபெமாட்டு 
தமாத்ததன சிந்திக்கத் துண்டுகிறமார் அய்யமா. “எங்கள 
தபெமான்றவர்களுக்கு நீங்கத்தமான் செமாமி” என்று தமாத்தன் 
பசெமால்ல அதற்கு பெதிலமாக தமாடிதய தடவிக்பகமாண்டு  
“ஆமமா பவங்கமாயச்செமாமி” என்று  அய்யமா கூறிக்பகமாண்தட 
சிரித்தமாரமாம். இதுபவல்லமாம் பபெருமமாள்முருகன் 
கற்பெதனயில் எழுதிய உதரயமாடல் என்று நிதனத்ததமாம் 
என்றமால் தமிழ்நமாட்டின் கடந்த நூறு ஆண்டுகளின் 
வரலமாற்றுச் சுவடுகள் பெற்றி நமக்கு எந்த அறிமுகமும், 
அக்கதறயும் இல்தல என்தற பபெமாருளமாகிறது. 
குப்பெணமாவின்  தமாத்தனுக்கும் ஈதரமாட்டு அய்யமாவுக்கும் 
இதடதய நதடபபெற்ற உதரயமாடல்கள் மூலமமாக 
அய்யமாவின்  பகமாள்தககளில் முன்னிற்பெது மனித தநயமமா 
அல்லது கடவுள் மறுப்பெமா என்ற விவமாதத்தத நடத்த 
செமாத்தியங்கதள உருவமாக்குகிறது. சூது வமாது அற்ற 
அய்யமாவின் குழைந்தத உள்ளத்தத நிதனத்து மனம் 
பநகிழ்ந்து இப்பெடியும் கூட மனிதர்கதள 
தநசிக்கமுடியுமமா என்று கண் கலங்கத்தமான் பசெய்கிறது. 
மக்களின் மீது அவர் கமாட்டும் அன்பில்,அக்கதரயில்  
கட்டுண்ட மனம் கண்களில் சுரக்கும் நீருடன் இந்த 
வமாக்கியத்தத எழுதுகிறது. 

சிறுவயதில் குப்பெணமா இளதமத் துடிப்புடன் 
வலுவமாய் இருந்த கமாலத்தில் நடந்த துயர செம்பெவம் ஒன்தற



நிதனத்துப் பெமார்கிறமார். செமாமியும் இல்ல...பூதமும் இல்ல 
என்ற “தமாத்தனின்” கருத்துக்களமால் ஆட்பகமாள்ளப்பெட்டு 
இருந்த கமாலகட்டம் அது. தகமாடமாங்கி என்றதழைக்கப்பெடும் 
குடுகுடுப்தபெக்கமாரர் ஊருக்குள் நுதழைகிறமார். 
குப்பெணமாவின் வீடுகள் இருக்கும் பதருவில் உள்ள 
மமாரியம்மன் தகமாவிலில் தங்குகிறமார். ஜெக்கம்மமாவுக்கு 
இரவு தநர பூதஜெ பசெய்ய இரமாத்திரி பெனிபரண்டு மணிக்கு 
சுடுகமாட்டுக்குப் தபெமாகிறமார். அந்த குடுகுடுப்தபெக்கமாரரிடம்
விதளயமாடிப் பெமார்க்கலமாம் என்று குப்பெணமாவும் அவர் 
வயது கூட்டமாளிகளும் நிதனகிறமார்கள். தகமாடமாங்கிதய 
பெயமுருத்த நிதனகிறமார்கள்.ஆளுக்கு ஒரு புளிய மரம் ஏறி 
மதறந்துக் பகமாள்கிறமார்கள். ஓதசெ எழுப்பியும் , ஓடுகதள 
எறிந்தும் திகிதலக் கிளப்புகிறமார்கள். பஜெய் ஜெக்கம்மமா 
என்று கூவிக்பகமாண்தட ஓட்டமும் நதடயுமமாக பசென்று 
மமாரியம்மன் தகமாவிலில் அன்றிரவு தங்குகிறமான் 
தகமாடங்கி. குப்பெணமாவும் கூட்டமாளிகளும் ஊதரதய ஆட்டி
பவக்கறவதன இன்னிக்கி நமாம ஆட்டி பவச்சிட்தடமாம் 
என்று மகிழ்கிறமார்கள். அடுத்தநமாள் கமாதலயில் தகமாடமாங்கி
எழைமாமல் பெடுத்துக்கிடகிறமான். பமமாத்தமமாக ஜெக்கமமாவிடம் 
தபெமாய்தசெர்ந்துவிட்டமான். இந்த துயரத்துக்கு பின் குப்பெணமா 
யமாரிடமும் தசெருவதும் இல்தல... அவதன நம்பி பகமாழைந்த
குட்டி எத்ததன இருந்துச்தசெமா... அந்நியமாயமமா ஒரு உசுர 
பகமான்னுட்தடமாதம என்று மருவிக் பகமாண்டு வமாழ்நமாள் 
முழுக்க இருக்கிறமார். அவரின் வமாழ்க்தகயும் 
கம்மங்கமாடு,தசெமாளக்கமாட்டுக்குள் முடங்கிவிடுகிறது.



தமல் உள்ள இரு செம்பெவங்களும் அய்யமா 
ஈ.பவ.ரமா தவப் பெற்றிய செரியமான புரிதல் யமாருக்குதம 
இல்தல; அவருக்கு பசெருப்புமமாதல தபெமாடும்  அவரின் 
எதிரிகளும் செரி அவரின் பகமாள்தககதள ஏற்பெவர்களும் செரி 
எவருதம அய்யமாதவ  செரியமான முதறயில் 
அவதமானிக்கவில்தல என்பெததனதய பவளிக்கமாட்டுகிறது.
மனித தநயம் ஒன்றிதனதய முன்தவத்து கடவுதள மற... 
மனிததன நிதன என்று கூறும் பபெரியமாதரப் பெற்றிய 
பிம்பெம் அவர் கடவுள் மறுப்பெமாளர் என்ற ஒற்தற 
கருத்தமாகத்துடதனதய மக்களுக்கு  அவரின் எதிரிகளமால் 
திட்டமிட்டு நிதனவுப்பெடுத்தப்பெடுகிறது. பபெரியமாரின் 
பசெமாற்பெடி மனிததன நிதனத்து கடவுதள மறக்கும் எந்த 
மனமும் தகமாடங்கி தபெமான்றவர்கதள மட்டும் அல்ல 
யமாதரயுதம மூட நம்பிக்தககள் ஊடமாக  பெயமுருத்தி  
துன்புறுத்தமாது. ஒருதவதள முதல் செம்பெவம் குப்பெணமாவின் 
தமாத்தன் பபெரியமாதர செந்தித்தது வரலமாற்று உணதமயமாக 
இருந்து ..., இரண்டமாவது செம்பெவம் குப்பெணமா 
தகமாடமாங்கிதய துன்புறுத்தியது எழுத்தமாளரின் புதனவு  
எனில் அந்த இடத்தில் ததமாற்றுப்தபெமாவது  
பபெருமமாள்முருகனின் பெதடப்பெமாளுதமதய.  நமாவலின் 
இந்த இடத்தில் வமாய்பமமாழி மரபில் எந்தவிதமமான 
திட்டங்களும் இல்லமாமல் கற்பெதனப்  பெமாத்திரங்களுடன் 
,வரலமாறுப் பெமாத்திரங்கதளயும்  இதணப்பெதனமால் 
நமாவலில் ஏற்பெடும் பபெருங்தகடு இது. பபெரியமாருக்கு 
செமாதியும் நமானும் என்ற  பெதிப்பு நூதல செமர்ப்பிக்கும் 
பபெருமமாள்முருகனின் மனம் பபெரியமாரின் கடவுள் மறுப்புக்
பகமாள்தகயமால் தமான் தகமாடமாங்கி உயிரிழைந்தமான் என்ற 



தவறமான அனுமமானத்துக்கு  வந்து இருக்கமாது என்தற 
முடிவுக்கு வரதவண்டியுள்ளது. ஆனமாலும் அத்ததகய 
புரிததல தநமாக்கித்தமான் வமாசெகர்கதள அதழைத்துச் 
பசெல்கிறமார் பபெருமமாள்முருகன்.

தகமாடமாங்கியின் துயரமரணத்துக்கு பின் 
மனரீதியமாக பெமாதிப்புக்கு உள்ளமாகும் குப்பெணமா அவர் 
பசெய்த குற்றத்தின் உறுத்துதலமால்  முப்தமாண்டுகளுக்கு 
பின்பும்  ஒடுங்கிப்தபெமாய் ஓரிடமமாக கிடக்கிறமார் என்று 
விவரிக்கின்றமார்  பபெருமமால்முருகன். அதத தநரத்தில் 
குப்பெணமாவுக்கு அவதரச் சுற்றிய பெல ஊர் மனிதர்கதளப் 
பெற்றிய பெல கததகள் முழுதமயமாக பதரிந்து 
இருப்பெததனயும் முத்து மற்றும் குப்பெணமாவுக்கு 
இதடயில் நடக்கும் பெயண உதரயமாடல்கள மூலம் 
பவளிப்பெடுத்துகிறமார். தமதலமாட்டமமான பெமார்தவக்கு 
செமுகத்தத விட்டு ஒதுங்கியவனுக்கு எப்பெடி ஊர் கததகள் 
எல்லமாம் பதரியும் என்ற தகள்வி எழுந்தமாலும் அப்பெடிப் 
பெட்டவர்கள் தமான் செமுத்ததப் பெற்றி தூரயிருந்து 
சிந்திகின்றமார்கள்    என்ற முடிவுக்கு வர  எந்த உளவியல் 
ததடகளும் அந்த பெமாத்திரத்தின் மூலம் ஏற்பெடவில்தல. 
குப்பெணமாவுக்கு ஏற்பெட்ட மனத்ததடகதளப் தபெமான்று 
ஏததமா ஒரு தமாக்கத்தமால் செமுகத்தத விட்டு விலகி ஓடிய 
சித்தர்கள் ,ரமணமா ,அரவிந்தர் தபெமான்ற ஆன்மிகவமாதிகள்  
மக்கள் மீது தபெரன்பு பகமாண்டவர்களமாகவிருந்து  முதலில் 
தன் அகமன நிம்மதிக்கமாகவும் அடுத்து  செமுதமாயத்தத 
ஆற்றுப்பெடுத்தவும்   இதறப்பெணியும் , செமுகப் பெணியும்  
ஆற்றியவர்கள் என்ற கருத்தமாக்கநிதலயில் இருந்து 



பெமார்க்கும் தபெமாது ஊர் கததகள் அறிந்த குப்பெணமாவின் 
மனததயும் நமாம் எளிதில் ஏற்கலமாம். சித்தர்களுக்கு 
பசெல்லுமிடம் எல்லமாம் இதறவன் இருப்பெது தபெமான்று 
குப்பெணமாவுக்கு வயக்கமாட்டில் பசெய்யும் தவதலகளின்  
ஊடமாக அவருக்கு முழு நிம்மதியும் செமுதமாயத்துக்கு 
உணவுத் தததவயும் பூர்த்தி அதடகின்றததமா?   

குப்பென் என்ற பபெயருதடய மமாமனமார் வீட்டு 
தவதலக்கமார கிழைவதர அவரின் மூத்த வயதின் 
கமாரமாணமமாக குப்பெணமா என்று அதழைக்கிறமான் முத்து. 
பெயணத்தின் தபெமாது அவர் ஆக்கும் உணதவ 
உண்டுக்பகமாண்தட ஊருக்கு தபெமாய் நமான் ஆக்கிய தசெமாத்தத
முத்து செமாப்பிட்டமான் என்று பசெமால்லமாதத என்றும் உஷமாரமாக
கூறுகிறமான் முத்து. பசெமாந்த நிலமிழைந்து , உறவுகதள 
ஒதுக்கிய முத்துவுக்கு குப்பெணமாவின் பெயண ஆதரவு 
பபெருந்துதணயமாக அதமகிறது. முத்துவின் மதனவி 
பபெருமமாதவ சிறுவயதில் தூக்கி வளர்ந்தவர் தமான் இந்த 
குப்பெணமா. நிலம் ததடச் பசெல்லும் முத்துதவ தனிதய 
அனுப்பெத் தயங்கி அழும் பபெருமமாவுக்கு 
அனுசெரதணயமாகப் தபெசி அவனுடன் பசெல்ல வலிய 
செம்மதிக்கிறமார். பசெல்லும் வழிபயல்லமாம் முத்துவுக்கு 
கததகள் கூறி பெயணக்கதளப்பு இன்றி வழிநடத்துகிறமார். 
இறுதியில் தசெலம், ஆத்தூர் அருதக உள்ள 
பசென்னிமதலயில் (வட பசென்னிமதல ?)  பெமாலமுருகன் 
குடியிருக்கும் சிறுகுன்றுக்கு  அருகில் உள்ள ஊரில் நூறு 
குழி அளவுக்கு நிலம் வமாங்குகிறமான் முத்து. அந்த நிலத்தின்
அருகில் உள்ள இரண்டு ஏக்கர் அறுபெத்து நமான்கு பசென்டு 



புறம்தபெமாக்கு நிலத்ததயும் தகயகப்பெடுத்தி பெட்டமா வமாங்க 
மணியக்கமாரரிடம் தபெசுகிறமான். முதலில் பெயன்பெமாட்டில் 
இருப்பெது தபெமான்று அந்த நிலத்துக்கு தீர்தவ கட்டி 
இரண்டமாண்டுகளுக்கு பவள்ளமாதமச் பசெய்ய பசெமால்கிறமார். 
அந்த புறம்தபெமாக்கு நிலத்தில் அறுபெத்து நமான்கு பசென்டு 
நிலத்தத குப்பெணமாவுக்கு  உரிதமயமாக்கி பெட்டமா வமாங்கித் 
தருவதமாக உறுதியளிக்கிறமான் முத்து. குப்பெணமாதவ அவர் 
மதனவியுடன் அங்கு வந்து தன் நிலத்தில் தவதலச் 
பசெய்ய வலியுறுத்துகிறமான்  முத்து. 

தன் தவதலயமாட்களுக்கு துண்டு நிலம் 
பகமாடுப்பெது என்பெது நிலபிரபுத்துவ செமுதமாயத்தின் 
கூறுகளமாக அதமகிறது. குப்பெணமாதவ பபெமாறுத்த வதரயில்
அவர் இந்த நிலம் ததடும்  முத்துவின் பெயணத்தின் ஊடமாக 
ஆண்டமான் அடிதம செமுதமாயத்தில் இருந்து விடுபெட்டு 
வரலமாற்று இயக்கவியல் தபெமாக்கில் அடுத்தக் கட்டத்துக்கு 
நகர்கின்றமார் என்தற முடிவுக்கு வர முடிகிறது. 
இதுவதரயில் பெண்தண அடிதமயமாக இருந்த அவர் 
இப்தபெமாது நுதழையும்   நிலபிரபுத்துவ செமுதமாயத்தில் அவர் 
தன் பெண்தணயமாரின் பபெரு நிலத்தில் தவதல 
பசெய்துக்பகமாண்தட தனக்கு என்று இருக்கும் சிறு துண்டு 
நிலத்திலும் பெயிர் பசெய்யும்  சூழைல் அதமகிறது. நிலம் 
விட்டு நிலம் இடப்பபெயரும்  தபெமாது அவர் செமுதமாயமும் 
மமாறுகிறது. பபெருமமாள்முருகன் இந்த நமாவலில் முத்துவின் 
பெயணத்தின் மூலமமாக  நம்தம வரலமாற்றின் அடுத்தக் 
கட்டத்துக்கு அதழைத்துச் பசெல்வதமால் நமாமும் செற்று 
இதளப்பெமாற முடிகிறது. மமார்க்சின் வதரயதறக்கு 



உட்பெட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட செமுதமாயம்  வரலமாற்றின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட கமாலகட்டத்தில் எல்லமா இடங்களிலும் 
அதமயும் என்ற தவறமான பபெமாதுதமப்பெடுத்தப்பெட்ட 
மமார்சிய பபெமாதுப்புத்தியுடன் கூடிய தத்துவ மமாதயதய 
உதடத்பதறிகின்றமார் பபெருமமாள் முருகன். மண்ணுக்தகற்ற
மமார்சியம் தவறமானது என்று கூறிக்பகமாண்டு செமாதிக்கும் 
வர்க்கத்துக்கும் இதடயிலமான உறவுநிதலகதள பெற்றி 
சிந்திக்கமாமல் அத்ததகய மண் செமார்ந்த செமுதமாயச் 
சிக்கல்கதள ஆய்வுபசெய்யமாமல் புறக்கணித்துக்பகமாண்டு 
இருக்கும் இந்திய வரட்டு மமார்க்சிய சிந்தனமாவமாதிகளுக்கு  
இந்த நமாவல் செமுக எதமார்த்தத்தின்  மீதமான பவளிச்செத்தத 
தருகின்றது. ஆனமாலும் கண் திறந்து பெமார்பெவர்கள் மட்டுதம
பெயனதடயலமாம்.  

உறவுகதள கமாவு வமாங்கிய ஆளமாண்டப்  பெட்சி 
யமார் என்ற தகள்விக்கு பெதிலமாக அது நிலம் தமான் என்று 
தீர்க்கமமாக பசெமால்லலமாம். 



10. கங்கணம் ,ஆலவமாயன் ,அர்த்தநமாரி பெற்றிய ஓர் 
அறிமுகம்

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் 
நூலகத்தில் பெடித்த கங்கணம் நமாவதலப் 
பபெமாறுத்தவதரயில் அது இப்தபெமாது தகயில் இல்லமாததமால் 
அததனப் மீண்டும் வமாசித்து தலித் கதமாப்பெமாத்திரங்கதளப் 
பெற்றிய ஆய்தவ நுட்பெமமாக முன்பனடுப்பெது என்பெது 
இயலமாததமாகின்றது.. ஆனமாலும் அந்த நமாவல் முழுவதும் 
நதடப்பெயிலும் தலித் கிழைவர் ஒருவர்  நிதனவுக்கு 
வருகிறமார். கதமாநமாயகனின் பெமாட்டி பெலகமாலம் உடல் 
சுகமற்று இருந்து பின் அவனின் திருமணத்திற்கு முந்ததய 
இரவு உயிர் துறக்கும் கமாட்சி நிதனவிற்கு வருகிறது. 
அவனின் திருமணத்தத பபெமாருட்டு அந்த பபெரியகமாரியம் 
தற்கமாலிகமமாக மதறக்கப்பெடுகிறது. திருமணத்திற்கமாக  
அம்மமாவுடனமான நமாயகனின் செண்தடகள் மமார்கழி பெனி 
நிலவு  பவளிச்செத்தத மங்கலடிப்பெது தபெமான்று மனதுக்குள் 
ததமான்றுகிறது. திருமணம் ஆகமாமல் தவிக்கும் பகமாங்கு 
மண்டலத்து முதிர் கண்ணனின் கதத அது. பகமாங்கு 
பிரததசெத்தில் கவுண்டர் வீட்டு தபெயன்களுக்கு   
இதணயமாகவும் ,தமலமாகவும்  அவர்கள் வீட்டுப் பபெண் 
பிள்தளகளும்   பெடிகின்றமார்கள். பபெண்கள் குதறந்தது 
கல்லூரி பெடிப்தபெ முடிகிறமார்கள். தமலும் ஆசிரியர் பெயிற்சி
பெடிப்தபெயும் முடிகிறமார்கள். அவர்களில் பெலரும் முதல் 
ததலமுதற பெட்டதமாரிகளமாக இருந்தமாலும் பெடிப்பில் 



பகட்டியமாகதவ  இருக்கிறமார்கள். பெடித்தப்பின்  பபெமாதுவில் 
பெள்ளி ஆசிரியர் ,கல்லூரி ஆசிரியர் தபெமான்ற செமுகத்தின் 
பெமாதுகமாப்பெமான தவதலகளுக்குச் பசெல்கிறமார்கள். 
இதவபயல்லமாம் என்னுதடய அனுமமானங்கள் அல்ல. 
தநரில் அவர்கதள பெயிற்றுவிக்கும் கமாலத்தில் நமான் கண்ட 
உண்தமகள். கல்லூரி பெடிப்தபெ முடித்து 
திருமணத்திற்குப்பின் கணவனின் தவதலநிமித்தமமாக 
பவளிநமாடுகளுக்கு பசென்றதடயும் பபெண்கள் கணவனுக்கு 
இதணயமான கணினி செமார்ந்த தவதலகதள பபெறுகிறமார்கள்.

இந்த நிதலயில் பெள்ளிக் கலவி மட்டுதம கற்ற 
நம் கததயின் நமாயகனுக்கு அவனின் செமாதிக்குள் பபெண் 
கிதடப்பெது என்பெது எளிதில் அதமயமாத ஒன்றமாகத்தமான் 
எதமார்த்தத்தில் இருக்கிறது. வயதும் ஏற ஏற அவனுக்கு 
பபெண் கிதடக்கும் செமாத்தியங்களும் குதறகின்றன. 
பகமாங்கு மணடலத்தில் பபெண்களுக்கு இதணயமாக 
ஆண்கள் கல்வி கற்கமாத கமாரணத்தமால்   ஆண்களுக்கு பபெண்
கிதடப்பெது அரிதமாகிறது. தமலும் பசெமாத்துப் பிரிவிதனதய
தவிர்க்க ஒற்தற குழைந்தததய பபெற்பறடுக்கும் 
பகமாள்தகதய கதடபிடிக்கிறமார்கள். முதல் குழைந்தத 
ஆணமாக இருந்துவிட்டமால் அத்துடன் குழைந்ததப் தபெறுகள் 
அந்த குடும்பெத்தில் முற்றுப்பபெறுகிறது. இயற்தகயில்  
ஐம்பெது செதம் ஆண் , ஐம்பெது செதம் பபெண் என்ற கணக்கில் 
குழைந்ததகள் பிறக்கதவண்டும் என்கிற நிதலயில் முதல் 
குழைந்தத ஆணமாக இருந்தமால் அதற்கு அடுத்த 
குழைந்ததகளுக்கமான முயற்சிகள் ஏதும் இல்லமாத நிதலயில் 
பபெண் குழைந்ததக்கமான செமாத்தியங்கள் குதறகிறன. அதத 



தநரத்தில் முதல் குழைந்தத  பபெண் என்றமால் அடுத்து ஆண் 
குழைந்ததக்கமான முயற்சிகள் நதடபபெறுகிறன. இத்ததகய 
ஆண் குழைந்ததயின் மீதமான செமுக விருப்பெம் கமாரணமமாக 
பபெண் குழைந்ததகளின் எண்ணிக்தகயும்   குதறகிறது. 
குழைந்தத ஆணமா பபெண்ணமா என்று கண்டுணரும் சில நூறு 
ரூபெமாய்களில் மக்களுக்கு கிதடக்கும் மருத்துவ பதமாழில் 
நுட்பெங்கதள  பபெண் குழைந்ததகளுக்கு கருவிதலதய 
எமனமாகின்றன. அத்ததகய குற்றங்கதள கண்டும் 
கமாணமலும் அரசின் செட்டங்கள் உயிரற்று நிற்கின்றன. 
திருமணத்திற்கு பபெண் கிதடக்கமாத ஆண்கள் என்ன 
பசெய்வமார்கள் என்ற தகள்விக்கமான விதடயமாகத்தமான் இந்த 
நமாவல் நம் முன் நிற்கின்றது.  

பகமாங்கு மண்டல முதிர் ஆண்கள் தகரளத்து 
பெமாலக்கமாட்டு சுற்றியுள்ள பெகுதிகளில் இருந்து ஐம்பெது 
ஆயிரம் ஒரு லட்செம் என்று பெணம் பகமாடுத்து 
திருமணத்திற்கு பபெண் எடுக்கும் நிகழ்வு 
செர்வசெமாதமாரணமமாக நதடப்பபெற்றுக் பகமாண்டு தமான் 
இருக்கிறது.  அத்ததகய ஒரு செந்தர்ப்பெத்தத பெயன்பெடுத்தித் 
தமான் நம் கததயின் நமாயகனும் திருமணம் பசெய்துக் 
பகமாள்கிறமான். செமுகத்தில் செமாதிக் கலப்தபெ திருமண 
உறவுகளில் மறுக்கும் பகமாங்கு மனங்கள்  தமிழ்-
மதலயமாள இனக்கலப்தபெ தவிர்க்க இயலமாமல் 
ஏற்றுக்பகமாள்கின்றது.            

மமாபதமாருபெமாகன் நமாவலின் முடிவுறமாத  முடிவின் 
(Open Ending)  ஊடமாக அடுத்தது என்னபவல்லமாம் 



நடக்கப்தபெமாகின்றது  என்று  பபெருமமாள் முருகனின் 
பெதடப்பெமாற்றல்  இரு எதிர் எதிர்  திதசெகளில் 
பெயணிக்கின்றன. அவற்றில் ஒரு கிதள ஆலவமாயனமாகவும் 
மற்றது அர்த்தநமாரியமாகவும் பிரிகின்றன. மமாபதமாருபெமாகன் 
நமாவலின் கமாளி தற்பகமாதல பசெய்துபகமாண்டமான 
இல்தலயமா என்ற துயரப் புதிர்களுக்கு பெதிலமாக இந்த இரு 
நமாவல்களும் அதமகிறன, பபெமான்னமா செமாமிக் கருத்ததட 
திருவிழைமாவுக்குச்  பசென்றமால் என்ற உண்தமதய அறியும் 
கமாளி உணர்வுப் பிழைம்பெமாக அதிகமாதல தநரத்தில் தன் 
ஊருக்கு வருகிறமான். அன்று இரவு அவன் குடித்த 
செமாரமாயத்தின் தபெமாததயும் ,”பபெமான்னமா ஏமமாத்திட்டமா” என்ற
உணர்வும்,  “நீ தவிச்சுக் பகடக்பகமானும்டி” என்ற 
பவறிதய அவனுள் ஏற்பெடுத்த   அதன் விதளவமாக பூவரசெ 
கிதளயின் துதணயுடன் பெழிதீர்க்கின்றமான். அவனின் 
வமாழ்விற்கு பின் பபெமான்னமாவின் வமாழ்வு என்னவமாகிறது 
என்று விரிகின்றது ஆலவமாயன்.  அதத தநரத்தில் அவன் 
உயிர் பிதழைக்க செமாத்தியம் இருக்கின்றதமா என்று ஆரமாயும் 
பபெருமமாள் முருகனின் மனம் அத்ததகய 
கருத்தமாக்கநிதலயில்  அர்த்தநமாரி என்ற நமாவலமாக 
பவளிப்பெடுகிறது.  இந்த இரு நமாவல்களிலும் தலித் 
சிறமார்கதள பெற்றிய கமாட்சிகள் இல்லமாமல் இருப்பெதமாலும் , 
அதவகள் அக்கமா பபெமான்னமாதவ  தமயமமாக பகமாண்டு 
அவளின் மன உணர்வுகதள ,தவததனகதள 
பவளிக்கமாட்டும் பபெமாண்ணியம் செமார்ந்த பெதடப்புகளமாக 
இருபெதனமாலும் , பபெமாண்ணியம் தபெசும் எழுதமாளர்களின் 
பெதடப்புகளுக்கு  செவமால் விடும் நிதலயில்  
இருப்பெதமாலும், பபெமாண்ணின் மனதிதனயும் அவளின் 



ஆசெமாபெமாசெங்கதளயும்  பபெண்கதளவிட ஆண்கள்  தமான் 
நன்கு உணரமுடியும் என்ற கருத்திதன பபெருமமாள்முருகன் 
நிதலநிறுத்துவதமாலும் இந்த நமாவல்கதள பெற்றிய 
தனிப்பெட்ட பபெமாண்ணியம் மற்றும் செமுகம்  செமார்ந்த  
பசெழுதமயமான மனஉணர்வுப்பூர்வமமான ஆய்வுகள்  
தததவப்பெடுகிறன. அத்ததகய ஆய்வுகளில் 
பபெமான்னமாவின் உணர்வுகதள அறிய   மமாபதமாருபெமாகனில் 
பதமாடங்கி     ஆலவமாயன்  அர்த்தநமாரி என்று இருதவறு 
நதிகளிலும் நமாம் குளித்து எழை தவண்டியுள்ளது.

கங்கணம் , ஆலவமாயன்  மற்றும் அர்த்தநமாரி 
ஆகிய  இந்த மூன்று பெதடப்புகதளயும் முழுதமயமாக 
ஆய்வு பசெய்ய இயலமாத கமாரணத்தத இந்த நூலின் 
ததலப்பின் வதரயதரக்குள் அதவகள் வரமாது என்று நமான்
பெல்தவறு செமாக்குப் தபெமாக்குகள் கூறினமாலும் என் மனம் 
குதறப்பெட்ட உணர்வுடதனதய இந்த ஆய்தவ நிதறவு 
பசெய்கின்றது. எனது இத்ததகய  இலக்கிய ஆய்வு 
பசெயல்பெமாடுகளில் என்றுதம முழுதமயமான திருப்தி 
அதடயமாமல்    இன்னும் இன்னும் என்று முழுதமதய 
தநமாக்கி ,உண்தமதய தநமாக்கி பெயணிக்கக்  தகமாருகின்றது  
என் மனம். 



முடிவுதர

தமிழ் இலக்கிய சூழைலில் விமர்செனங்களின் 
தநமாக்கம் என்னவமாக இருக்கதவண்டும் என்று 
பபெமாருமமாள்முருகன் கூறும் கிழ் கண்ட கருத்துகதள 
உள்வமாங்கிக்பகமாண்தட இந்த ஆய்வு நூல் எழுதப்பெட்டு 
உள்ளது என்பெதன இந்த முடிவுதரயில் வலியிறுத்திக் கூற 
விரும்புகிதறன்.

1. பெதடப்புகதள தநமாக்கி வமாசெகர்கதள 
ஈர்ப்பெது 

2. பெதடப்பு குறித்த பெமார்தவ உருவமாகத் 
தூண்டுவது 

3. பெதடப்புக்குள் பபெமாதிந்துள்ள 
நுட்பெமமான அரசியதல 
பவளிப்பெடுத்துவது.

தமலும் மமார்க்சிய இலக்கிய விமர்செகர்  கமார்திதகசு 
சிவத்தம்பியின் கருத்தமான ‘பெதடப்பெமாளிக்கு என்று 
தனிப்பெட்ட பெமார்தவயும் ,தநமாக்கமும் உண்டு..., இலக்கிய 
விமர்செகர்கள் தங்களின் கருத்துக்கதள பெதடப்பெமாளியின் 
மீது திணிக்கக்கூடமாது” என்பெததனயும் 
உள்வமாங்கிக்பகமாண்தட இந்த ஆய்தவ நிகழ்த்தியுள்தளன்.
இந்த ஆய்தவ பசெய்ய அக தநமாக்கங்கள் பெலவும் இருக்க 
அதில் கல்விப் புலம் செமார்ந்த இலக்கிய ஆய்வுகளின் 
குதறபெமாடுகதள முதன்தமயமானதமாக உள்ளன.   



  ஆய்வமாளர்கதள தவதிக மனப்பெமான்தமயில் 
வதரயதறகளுக்கு உட்பெட்ட   மன நிதலயில்  சிந்திக்க 
தவக்கின்றன கல்விப் புலம் தகமாரும் இலக்கிய 
ஆய்வறிக்தககள். தமலும் ஆய்வு வழிகமாட்டியின் செமுகப் 
பெமார்தவயும் ஆய்வமாளதன கட்டுப்பெடுத்தும் குதறயும் 
அதில் உண்டு. அதற்கும் தமல்  ஆய்வமாளனுக்கும் , 
வழிகமாட்டிக்கும் இதடயிலமான உறவுகள் பெணம் 
செமார்ந்ததமாகவும், பெமாலியல் செமார்ந்த பெமாலத்கமார 
உறவுகளமாகவும் கட்டதமக்கப்பெட்டுள்ளன. “கட்டிங்” 
வமாங்கும் மனப்பெமான்தம செமுதமாயத்தின் அதனத்து 
அதமப்புகளிலும் நிரம்பி வழியும் இந்த கமாலகட்டத்தில் 
ஆய்வுகதள நிதறவுச் பசெய்ய வழிகமாட்டிக்கு 
குளிருட்டப்பெட்ட இரயில் அல்லது தபெருந்து பெயணம்  , 
நட்செத்திர விடுதிகளில் தங்கள் , அதசெவ உணவு என்று    
ஆய்வமாளன் பெல ஆயிரங்கதள அழைதவண்டியுள்ளது. 
ஆய்வமாளர்  தன் ஆய்வுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 
பெல்கதலக்கழைகத்துக்கு கல்விக் கட்டணம்  கட்டிதய இந்த 
ஆய்தவ பசெய்கிறமார்   என்ற நிதலயிலும்   வழிகமாட்டிக்கும்
பெல நிதலகளிலும் மமாமுல் பகமாடுக்கத்தமான் 
தவண்டியுள்ளது.  அத்ததகய நிதலகளில் முதனவர் 
பெட்டம் பபெரும் ஆய்வமாளன் தமான் வழிகமாட்டியமாக 
உருபவடுக்கும் தருணத்தில் என்ன பசெய்வமான் ? எப்பெடி 
பசெயல்பெடுவமான்? செமுகம் அவனுக்கு இன்று கற்றுக் 
பகமாடுக்கும் “கட்டிங்” நியதிப்பெடி பசெயல்பெடுவமானமா? 
அல்லது கல்விப்புலம் செமார்ந்த உயர் மதிப்புகளின் 
அடிப்பெதடயில் பசெயல்பெடுவமானமா?  



தநர்தமயுடனும், மமாணவர்கள் மீதமான அக்கதறயுடனும் 
ஆய்வுகளுக்கு வழிகமாட்டும் பவகு சில ஆசிரியர்கள் என் 
விமமாசெனத்தத கண்டு என்தன மன்னிப்பெமார்களமாக! 
அவர்களுக்கு என் மனம் இயல்பெமாகதவ ததலவணங்கத் 
தமான் பசெய்கிறது. இத்ததகய கல்விப்புலம் செமார்ந்த 
கசெடுகதள தநரில் அடித்து பநமாறுக்க இயலமாத  என் 
தகமாபெம் பகமாண்ட மனதின் பவளிப்பெமாடமாகத்தமான் 
வழிகமாட்டிகள் யமாருமற்ற  இந்த சுயமமான  ஆய்வு 
நிற்கின்றது. எனக்குரிய ஆய்வுத் ததலப்தபெ நமாதன என் 
சுயசிந்ததனயில் இருந்து ததர்ந்பதடுத்ததன்.  ஆய்வுத் 
ததலப்பிற்கு தததவயமான நூற்கதள பதரிவு பசெய்து 
பெயின்தறன். உள்வமாங்கிபகமாண்தடன். கிட்டத்தட்ட 
ஐம்பெது நமாட்களுக்கு தமல் பபெருமமாள்முருகனின் 
நமாவல்களுக்குள் பசென்று அதில் உள்ள பெமாத்திரங்களுடன் 
உறவமாடும் பித்தன்  தவதலதயயும் பசெய்ததன். 

அத்ததகய உறவமாடல்கள் சுயநிதனவுடனும்(Self 
Conscious)  மற்றும் ஒரு குறிப்பிட தநமாக்கத்துடனும் 
இருந்ததமயமால் கதமாப்பெமாத்திரங்கள் தததவயின் 
பபெமாருட்டு என்தன வரதவற்க்கவும்  தததவயற்ற 
தருணங்களில் “உன் மனதுக்கு  நமான் பநருக்கமமான 
பெமாத்திரம் தமான் ஆனமால் உனது ஆய்வுத் ததலப்புக்கும் 
எனக்கும் எந்த பதமாடர்பும் இல்தல”  என்றும்   என்தன 
புறக்கணிக்கவும் பசெய்தன. மமாபதமாருபெமாகனின் பபெமான்னமா 
அக்கமா,  கமாளி மமாமமா ஆகிதயமாருடனும் , ஆளமாண்டப் 
பெட்சியின்  முத்து அண்ணமா  ,பபெருமமா அண்ணி  



ஆகியவர்களுடனும் உறவமாட தவறு செந்தர்பெங்கள் 
கிதடக்கும் என்தற நம்புகிதறன்.   

இந்த ஆய்வு பசெய்வதற்கமான இன்னும் சில அக 
தநமாக்கங்களமாக  பபெருமமாள்முருகன் நமாவல்கதள 
திதரக்கததயமாக்கும் முயற்சியும் ,   செமாதி வர்க்கமற்ற  
தமிழ்ச் செமுதமாயத்தத   தநமாக்கிய  சிந்ததனகளுதம 
அதமகின்றன. இதவகள்  எல்லமாம் விட மமார்க்சிய 
விமர்செகர் திரு கமார்திதகசு சிவத்தம்பியின் விமர்சென 
மரபுகதள அவருக்குப் பின்னும் பதமாடரதவண்டும் என்ற 
செமுக தநமாக்கும் எனக்கு உள்ளது. 

∞∞∞∞

குறிப்புதவி நூட்கள்

1. யு.ஆர் அனந்தமூர்த்தி எழுதிய செமஸகமாரமா 
கன்னட நமாவலின் தமிழைமாக்கம். 

2. பெ.சிங்கமாரத்தின் புயலிதல ஒரு ததமாணி என்ற
நமாவல். 

3. துயரமும் துயர நிமித்தமும் என்ற முதனவர் 
பபெருமமாள்முருகனின் விமர்செனக் 
கட்டுதரகளடங்கிய நூல்.



4. முதனவர் கரு. நமாகரமாசென் அவர்களின் 
“தமிழைரின் மனம் பெற்றிய தகமாட்பெமாட்டு” 
என்ற ஆய்வு நூல்.

5. எழுத்தமாளர் பபெருமமாள்முருகனின் 
ஏறுபவயில் ,நிழைல்முற்றம்,  கூளமமாதமாரி,

கங்கணம், மமாபதமாருபெமாகன், ஆளமான்டமாப் 
பெட்சி,பூக்குழி,ஆலவமாயன் மற்றும் 
அர்த்தநமாரி நமாவல்கள்.

6. முதனவர் பபெருமமாள்முருகனின் கரித்தமாள் 
பதரியவில்தலயமா தம்பீ,பகட்ட வமார்த்தத 
தபெசுதவமாம் மற்றும் ,வமான்குருவியின் கூடு 
கட்டுதர நூட்கள்.

7. எழுத்தமாளர் பபெருமமாள் முருகனின் 
செமாதிதயயும் நமானும் என்ற பெதிப்பு நூல். 

8. மமார்க்ஸ மற்றும் எங்பகல்ஸ எழுதி 
ரமா.கிருஷ்தணயமா                    அவர்களமால் 
தமிழைமாக்கம் பசெய்யப்பெட்ட  கம்யூனிஸடுக் 
கட்சி அறிக்தக என்ற செமுக அரசியல் ஆய்வு 
நூல். 

9. மமார்க்சிய விமர்செகர் முதனவர் கமார்திதகசு 
சிவத்தம்பியின் தநர்கமாணல்கள் ,NCBH

10. முதனவர் க.பூரணசெந்திரன் எழுதிய 
அதமப்பியமும் பின்அதமப்பியமும்  என்ற
நூல் 

11. எழுத்தமாளர் பெமாமமாவின் கருக்கு நமாவல் 



12. முதனவர் த.விஜெயலட்சுமியின் இரவமாளப் 
பெழைங்குடிகளின் வமாழ்வியல் என்ற செமுக 
ஆய்வு நூல் 

13. கிளபமண்ட் ஈசுவர் எழுதிய 
பநஞ்தசெயள்ளும் சிலப்பெதிகமாரம் என்ற நூல் 



பின்னுட்டம் 1

நிழைல்முற்றம் - முதல் அத்தியமாயம்  திதரக்கததயமாக்க  
முயற்சி

திதரக்கததயமாசிரியனுக்கு செவமால்கதள 
அளிக்கும் அத்தியமாயம் இது. ஒரு நமாவதல 
திதரக்கததயமாக்கும் தருணத்தில் ஏற்பெடும் அத்ததன 
இடர்பெமாடுகதளயும் தன்னகத்தத பகமாண்டுள்ளது இந்த 
அத்தியமாயம். செக்தி என்ற சிறுவன் அறிமுகமமாகும் இந்த 
முதல் அத்தியமாயம் அவனின் மன உணர்வுகளமால் 
ஆட்க்பகமாள்ளப்பெடுள்ளது. பெசியும் பெட்டினியுமமாகக் 
திதயட்டர் எதிதர பதரு விளக்குக் கம்பெத்துக்கு அடியில் 
விழுந்துக் கிடக்கும் செக்தியின் பெமார்தவயில் இந்தக் கமாட்சி 
நகர்கின்றது. அவன் யமாதரதயமா ததடி வந்துக் கிடக்கிறமான். 
அவனுக்குத் பதரிந்த யமாரமாவது  உதவுவமார்கள் என்று 
எண்ணிக் கிடக்கிறமான். அவன் அருதக பெழைம், மல்லமாட்தட
,பெட்டமாணி விற்க்கும் கிழைவி. திதயட்டர் கியூவில் நிற்கும்  
மனிதர்கள். அவர்களிடம் பிச்தசெக் தகட்கலமாமமா என்று 
நிதனத்து அதனமால் தன் மீது ஏற்பெடும் பவறுப்பில் துப்பி 
உமிழும் செக்தி. டிக்பகட் பகமாடுப்பெதற்கு முன் திதயட்டர் 
பவளி ஸபீக்கரில் தபெமாடப்பெடும் பெமாடல்கள். இறுதியில் 
செக்திதய கண்டு எடுக்கும் அவன் நண்பென் நதடசென். 
இதவகள்  தமான் முதல் அத்தியமாயம் நமக்களிக்கும் கமாட்சிச்
துணுக்குகள்(shots). அதனத்துக் கமாட்சித் துணுக்குகளும் 
செக்தியின் பெசி மயக்கப் பெமார்தவயில் தமான் 



நதடபபெறுகின்றது. வசெனங்கள் அதிகமில்லமாத இந்த 
கமாட்சிதய  திதரயில் கமாட்டும் தபெமாது அதில் பெடத்தில் 
பெங்கமாற்றும்  கதலஞர்களின் பபெயர்கதளயும்  இட்டு 
நிரப்பி பெமார்தவயமாளர்களின் கவனத்தத  ஈர்க்கலமாம்.   
எனக்கு நன்கு அறிமுகமமான மல்லசெமுத்திரம் சினிமமா 
திதயட்டர்களில் (அருணமாச்செலம் அல்லது MNK) ஒன்தற 
கதத நடக்குமிடமமாக ததர்ந்து எடுத்துக் பகமாண்டு 
திதரக்கததயமாக்கத்தத  பதமாடரப்தபெமாகிதறன். MNK 
திதயட்டதரதய திதரப்பெடம் நடக்கும் இடமமாகக் 
பகமாள்கிதறன். 

கமாட்சி #1      மமாதல  6.30 மணி             
@திதயட்டர் முன் 

சினிமமா திதயட்டர். கியூ வரிதசெ. தமதல ஒலிபபெருக்கி. 
திதயட்டர் எதிரில் விளக்குக் கம்பெம். அதன்  மீது செமாய்ந்து 
உட்கமார்ந்து இருக்கிறமான் செக்தி. கம்பெத்தின் ஒளி அவன் மீது 
விழுகிறது. உடல் பதரிய பெட்டன் அறுந்து கிழிந்துப்தபெமான
தமல் செட்தட மற்றும் பிய்ந்து தபெமான டிரமாயர். பெசியமால் 
துவண்டுப் தபெமான உள்வமாங்கிய வயிறு. விளக்கு கம்பெ 
பவளிச்செத்தில்பமமாய்க்கும் ஈசெல் பூச்சிகள்.செக்தியின் மீது 
விழுகின்றன. வலதுதகதய தூக்கும் செக்தி. மீண்டும் கீதழை 
விழுகின்றது. பெக்கத்தில் கட்டிலில் பெமாட்டியின் கதட. 
பெமாட்டி நிற்கின்றமாள். செக்தி கதடதய தநமாட்டமிடுகிறமான். 
மமாம்பெழைங்கள் மீது ஈக்கள் பமமாய்க பெமாட்டியின் கமாப்புக்தக 
விசிறிதயப் தபெமால அதசெகின்றது. செக்தி 
கடதலக்கமாய்கதள தநமாட்டமிடுகிறமான். ஏக்கமமாகப் 



பெமார்கிறமான். கதடக்கும் இவனுக்கும் இதடயில் யமாதரமா 
அமர்ந்து கதடதய மதறகின்றமார்கள். கமால்கதள அதசெக்க 
முயலுகிறமான். மருத்துப்தபெமான வலது கமாதல தனது இரு 
தககளமாலும் முன்னுக்கு இழுகின்றமான். வலது கமால் 
மட்டும் மரம்தபெமான்று முன்னுக்கு வருகின்றது. 
இடதுக்கமால் அதசெவற்று கிடக்கிறது. கமால்முட்டிக்கு கிதழை 
விரல்களமால் அழுத்தி  நீவி விடுகிறமான். ”மருதமதல 
மமாமுனிதய....” பெமாடல் ஒலிக்கத்பதமாடங்குகிறது. 
சிலபநமாடிகள் கமாக்கமாய் வலிப்பு வந்தவன் தபெமால 
நடுங்குகிறமான் செக்தி. திதயட்டர் வமாசெதல 
தநமாட்டமிடுகிறமான் செக்தி. யமாரும் இல்லமாத திதயட்டர் உள் 
வமாசெல். திதயட்டர் கியூ கதவுகதள தநமாக்குகிறமான் செக்தி. 
மூடிக்கிடகின்றன. பெமாட்டியின் கதடயில் பீடி வமாங்கும் 
இரு நண்பெர்கள்.  ஒருவன் தவர்கடதலதய இடது தகயில் 
அள்ளுகிறமான்.    

கதடக்கமாரப்  பெமாட்டி
வந்தமாக் தகய பவச்சுக்கிட்டுச் சும்மமா 
இருங்கதளடமா. கல்லமாக்கமா பெடி எட்டு 
ருவமாக்கி விக்குது. அவனவன் 
குத்ததவக்கு எடுத்தவனமாட்டம் குத்துக் 
குத்தமா 



அள்ளரமானுவ... கமாசுதகட்டமா மட்டும் 
வந்துருது
தநமாப்பெமாள மயிறு ...

பெமாட்டிதய முதறக்கிறமான் செக்தி. டிக்பகட் கியூதவ தநமாக்கி
மூன்று தபெர் நடக்கின்றனர். ரமாசிபுரம் தபெமாகும் செமாதலயில் 
மூன்று இதளஞர்கள் தசெக்கிள்களில் தறியடித்த 
துண்டுகதள கட்டி  எடுத்துக்பகமாண்டு பசெல்கிறமார்கள்.
பெமாட்டி சின்ன சீபமண்தண விளக்தக பெற்றதவக்கின்றமாள்.
நமான்கு கியூ கதவுகளில் மூன்றில் மட்டும் ஆட்கள். செக்தி 
செட்தடப் பெமாக்பகட்தட தடவுகிறமான். தசெமாகமமாய் 
புன்னதககின்றமான். தபெமாஸடரில் எம்ஜி.ஆர் பெடம் 
கத்தியுடன் மின்னுகிறது. கண்கதள மூடுகின்றமான் செக்தி. 
கியூவில் நிற்பெவர்களிடம் தகநீட்டுகின்றமான்  .   கமாசு 
தபெமாடுகின்றமார்கள்  . கண்கதள திறக்கின்றமான் செக்தி. தகமாபெம்
பகமாண்ட முகத்துடன் “தூ” பவன்று எச்சிதல 
உமிழ்கின்றமான். அவன் மீதத வழிகின்றது. “ச்சீ” என்று 
துதடகின்றமான். கியூ கதவுகள் திறக்கின்றன. கூட்டம் 
முட்டிதமமாதி உள்பசெல்கின்றது. ஒரு சிலர் விழுந்து 
எழுகின்றமார்கள். சிரிக்கின்றமான் செக்தி. ”மருதமதல 
மமாமுனிதய....” பெமாடல் நிற்கின்றது. பெடம் தபெமாடுவதற்கமான
மணி அடிக்கின்றது. கியுதவப் பெமார்க்கின்றமான். கியூவில் 
ஆட்கள் இல்தல. கண்ணீர் இன்றி அழுகின்றமான் 
செக்தி.கமால்கதள குறுக்கி உட்கமாருகின்றமான்.கடதலக்கமாய் 
குவியலில் கூதடயில் இருந்து கமாய்கதள 
அள்ளிப்தபெமாடுகின்றமாள் பெமாட்டி. கடதலக்கமாய்கதள 
திறந்த கண்கதள மூடமாமல் பெமார்க்கின்றமான் செக்தி. 
எடிட்டிங்கில் இந்த கமாட்சித் துண்டு திதரயின் தமல் இடது



மூதலயில் உதறயதவக்கப்பெட்டுகிறது.(Freeze).திதரயில்  
இரண்டுக் தககளிலும் கடதலக்கமாய்கதள 
அள்ளிக்பகமாண்டு ஓடுகிறமான் செக்தி. திதரயில் மீண்டும் 
முந்ததய கமாட்சித் துண்டு. திதயட்டர் தகட் உள்தள 
பெமார்க்கின்றமான் செக்தி. செக்தியின்(தகமிரமாவின்) கண்கள்  
இறங்கி வருதகயில் கமாலுக்கு அருகில்  மினுக்கம் 
பதரிகின்றது, உற்றுப் பெமார்க்கின்றமான். கமாசு.கமால்கதள நீட்டி
கட்தடவிரலமால் உந்தி கமாதசெ எடுக்கிறமான் செக்தி. ஒரு 
ரூபெமாய் நமாணயம். எழுந்து நடக்கிறமான் செக்தி.பெமாடிக்கு 
பின்பெக்கம் பசெல்கிறமான்.

செக்தி
ஒரு ரூபெமாய்க்கு பெட்டமாணி  
அதிந்துப்தபெமாய் திரும்புகிறமாள் பெமாட்டி.பெரட்தடத் ததல
,திறந்த செட்தட ,கிழிந்த டிரமாயருடன் செக்தி 
நிற்கின்றமான்.பெட்டமாணிதய ஆழைமாக்கில் அளந்து  அவன் 
தககளில் பகமாட்டுகிறமாள். ஒரு ரூபெமாய் கமாதசெ அவன் தக 
பெடமாமல் வமாங்குகிறமாள். விளக்கு கம்பெத்தத தநமாக்கி 
நடந்து செமாய்ந்து உட்கமாருகின்றமான் செக்தி. தக பெட்டமாணிதய 
முழுவதும் வமாயில் தபெமாட்டுக்கிறமான். கடிக்கின்றமான். 
கடிக்கும் கடமா முடமா செத்தம். பெமாட்டி அவதனப் 
பெமார்க்கின்றமாள். மீண்டும் பெமார்க்கின்றமாள். செக்திக்கு விக்கல் 
வருகிறது. 

 செக்தி
தண்ணி இருக்குதமா ?



பெமாட்டி தகதய விரித்து ஆட்டுகிறமாள். துரத்தில் டீக்கதட. 
பெமார்க்கின்றமான் செக்தி. செக்தி ஒரு கமாதல  மடக்கி மறுகமாதல 
நீட்டி உட்கமார்ந்து இருக்கிறமான். தககள் பதமாங்கிப்தபெமாய் 
கிடக்கின்றன. கண்கள் பசெமாருகுகின்றது. திதயட்டதரக் 
பெமார்க்கின்றமான். குழைபெமமாகத் பதரிகின்றது. கண் 
மூடுகின்றமான் செக்தி. பதமாதடயில் இரண்டு அடி 
விழுகின்றது. “ஸஸ” என்று செத்தமிட்டு பநளிகின்றமான் 
செக்தி. மறுபெடியும் உதத விழுகின்றது. ஏததமா பசெமாற்கள் 
குழைப்பெமமாக தகட்கிறது. கண்கதள திறக்கிறமான் செக்தி. 
எதிரில் நிற்பெவதனப் பெமார்கிறமான் செக்தி. அதிர்ந்து 
எழுகிறமான் செக்தி.  

    



பின்னுட்டம் 2

நிழைல்முற்றம் – இறுதி அத்தியமாயம்  திதரக்கததயமாக்க 
முயற்சி

நிழைல்முற்றம் நமாவலின் இறுதி அத்தியமாயத்தத 
திதரக்கதத வடிவில் மமாற்றும் முயற்சியில் அது ஒன்பெது  
கமாட்சிகளமாக  விரிகின்றது. இடதமமா, கமாலதமமா அல்லது 
இரண்டுதம மமாறுதகயில் திதரக்கதத ஒரு 
கமாட்சியிலிருந்து அடுத்தக்கமாட்சிக்கு மமாறுகிறது. இந்த 
இறுதி அத்தியமாயத்தில் உள்ள கமாட்சிகளுக்கு ஒரு 
பதமாடர்ச்சி இருப்பெதமால், அவற்தற இதணக்கும் தபெமாது 
ஒரு நிகழ்வு நதடபபெறுவதமால்  இததன கமாட்சித்பதமாடர் 
(Sequence) என்று நம் புரிதலுக்கமாக / வசெதிக்கமாக  
பபெயரிட்டுக் பகமாள்ளலமாம். 

கமாட்சி #1       பெகல் 1.00  மணி         @தகபின் 
ரூம் பெடிகட்டு

செக்திதவல் தகபின் ரூம் பெடிகட்டில்  இருந்த சின்ன 
இடத்தில் பெடுத்து இருக்கிறமான்.. அவன் உடம்பின் மீது 
பெமாதியளவுக்கு பவயில் பெடர்ந்து இருக்கிறது. வியர்தவ 
வழிகிறது. லுங்கி கழைன்று தனியமாகக் கிடக்கிறது. 
இடுப்பில் அதர கமால் தபென்ட். தூங்கிக்பகமாண்டு 
இருக்கிறமான். வயிறு உள் வமாங்கியிருகிறது. புரண்டு 
குப்புறப் பெடுகிறமான். ததலயில் பெரட்தடயமான 



பசெம்பெட்தட மயிர்கள். கன்னத்தில் தலசெமான இளம் தமாடி. 
கீழ் இருந்து குழைப்பெமமான தபெச்சுக்குரல்கள். செக்தி 
அதசெகிறமான். திரும்பிப் பெடுக்கிறமான். செண்முகம் பெடிதயறி  
தகபின் ரூம் பெடி வதளவுக்கு வருகிறமான். செக்திதய கமாலமால்
பமல்ல எட்டி உததகிறமான்.

செண்முகம்
  தடய் எந்திரீடமா.... 

புரண்டு பெடுக்கும் செக்தி கண்கதள திறக்கிறமான். பவயில் 
முகத்தில் பெட கூசுகிறது. உட்கமார்ந்து லுங்கிதய ததடிக் 
கட்டிக்பகமாள்கிறமான். அண்ணமார்ந்து பெமார்கிறமான். செண்முகம் 
நிற்கிறமான்.

செண்முகம்
                    உங்க முதலமாளி கூப்பெடறமாரு....

  எந்திரிச்சு வமாடமா... வந்து பெமாரு 
          
               செக்திதவல்
 என்னடமா.... அப்பெற தமலு வர்றன்னு 
பசெமால்லு....தபெமா 

                                

              செண்முகம்
          நதடசென் தபெமானதுல இருந்து ஏன்டமா 
இப்பிடிப் 
                    தபெய் புடிச்செவனமாட்டம் பகடக்கற.... வமாடமா 



செகதி மீண்டும் பெடுக்கிறமான் . செண்முகம் குனிந்து செக்தியின் 
கன்னத்ததத் தட்டுகிறமான். 

      செண்முகம்
                    தசெமாடமாகதடயில திருட்டுப் தபெமாயிருச்சிடமா... 
                    எந்திரிச்சு வமாடமா 

     
      செக்திதவல்

                    பநசெமமாவமா? 
      
             செண்முகம்

  ஆமமான்டமா... வமாடமா. உன்னய 
கூட்டியமாரச் 
                    பசெமால்றமாரு 

செத்தி ,செண்முகம் இருவரும் கீழ் இறங்கி நடக்கிறமார்கள். 

Dissolve To

 கமாட்சி #2       பெகல் 
@தசெமாடமாக்கதட முன் 

தசெமாடமாக்கதடக்குமுன் கூட்டம் நிற்கிறது. கூட்டத்தில் 
மதலயமாளத்தமான் கதடயிலிருந்தும் ஆட்கள். 
தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர் எல்லமாருக்கும் முன் நின்று 
கத்திக்பகமாண்டு இருக்கிறமார்.

    தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்



பரண்டமாவது ஆட்டம் இதடதவள 
மூடிஞ்சுதமான        தபெமாறமான். நல்லமாப் 
பூட்டு தபெமாட்டுட்டு ,ரண்டு மூனு
தடவ இழுத்துப் பெமார்த்துட்டுப் 
தபெமாறன்.ஆருக்குத் 
பதரியும் இப்பெடி ஆவுனுன்னு?அதும் 
பெமாரு... 
பூட்டுப் பூட்டுனமாப்லதய இருக்குது. 
ஒதடக்ககூட  
இல்ல... எவனயின்னு 
கண்டுபுடிக்கறது ?

செக்தி தவல் இறங்கி வருகிறமான். தசெமாடமாக்கமாரர் அவதன 
தகமாபெமமாக பெமார்க்கிறமார்.

   

தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்  
ஏண்டமா செக்தி .... நிய்யி எந்தநரம்டமா 
வந்த? 
கதடயக் கீது பெமாத்தயமா ?
 

      செக்திதவல்
இல்ல பமமாதலமாளி. நமான் தபெமாஸடர் 
ஓட்டப் 
தபெமாயிட்டு  பவடியக்கமாலந்தமான் 
வந்தன. வந்ததுன்



தமல வந்து பெடுத்தவந்தமான்... 
இப்பெத்தமான் 
எந்திரிக்கறன்.  

     தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
    எச்செக்கலயன்... அந்த நதடசெனும் 

தபெமாய் தசெந்துட்டமான்..
    தவற ஆருடமா? திருட்டு 
ரமாஸகல்...உன்தனயத் தவர
    தவற ஆருக்கு இந்தத் பதகிரியம் 
வரும்...ம் 

 எகிறி செக்தியின் முடிதயக் பகமாத்தமாக பெற்றி இழுக்கிறமார் 
தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர். தசெமாடமாபெமாட்டில் பவடிக்கும் 
செத்ததுடன் செக்தியின் கன்னத்தில் அடி விழுகிறது. அதிர்ந்து 
தபெமாய் பிரம்தம பிடித்து நிற்கிறமான் செக்தி. கதடதய 
தநமாக்கி செக்திதய இழுத்துக்பகமாண்டு தபெமாகிறமார்  
தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர். 
Dissolve To 
கமாட்சி #3       பெகல் 

@தசெமாடமாக்கதடக்குள் 

செக்திதய   கதடக்குள் தள்ளுகிறமார் தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்.

   தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
     பெமார்டமா.... இந்த அலும்பு 

பசெஞ்சிருக்கறதயடமா?
கதடக்குள் கிதரடுகள் உதடக்கப்பெட்டுக் கிடக்கிறது. 
சில்லதர டப்பெமா கமாலியமாக கிதழை கிடக்கிறது . 



தண்ணீர்பதமாட்டியில் கலர் பெவுடர் குழைம்பு தபெமாலக்  
கலங்கியிருந்தது. ததரமுழுவதும் பெமாட்டிலின் கண்ணமாடி 
சில்லுகள்..செக்தி அதிர்ந்து தபெமாய் சிதல தபெமால அதசெயமாது 
தபெச்செற்று நின்றமான். 

   தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
                     எச்செக்கல  நமாயி.... இந்த திருட்டு 
           தவலபயல்லமாம் உனக்குத் தமாண்டமா 
பதரீம்...
செக்திதய பவளிதய தள்ளினமார் தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர். 
ஸதடண்டில் தமமாதிக் கவிழ்ந்து குப்புற விழுந்தமான் செக்தி. 
செண்முகம் செக்திதய தூக்கிநிறுத்தினமான். ஓரத்திற்க்கு 
கூடிக்பகமாண்டு தபெமானமான். செக்தி வரமாண்டமா பெடியில் 
உட்கமார்ந்தமான். செக்தியின் முகத்தில் இரத்தமும், எச்சிலும் 
வடிந்தது. லுங்கியில் துதடத்துக் பகமாண்டமான். 

கமாட்சி #4       பெகல்           @திதயட்டர் 
பமயின் தகட் 

பமயின் தகட் திறக்கிறது  செத்தத்துடன். ஒன்றிரண்டு தபெர் 
தகட்டுக்கு பவளிதய நின்றனர். கதடயில் நின்ற கூட்டம் 
தகட்தட பெமார்க்கிறது.வமாட்சுதமன் தமாத்தமா பவற்றிதல 
எச்சிதல உமிழ்ந்துபகமாண்டு உள் வந்துக் பகமாண்டு 
இருக்கிறமார். சிறுத்த உடம்பில் பபெருத்த ததல. அவர் 
தகயில் திதயட்டர் செமாவிக்பகமாத்து ஆடிபகமாண்டு 



இருக்கிறது.தசெமாடமாக்கமாரர் அவதரப்பெமார்கிறமார். 
தசெமாடமாக்கமாரர் வமாட்சுதமன் தமாத்தமாவிடம் ஓடுகிறமார்.

  தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
  ( ஓடிக்பகமாண்தட )

   பீப் தமாதயமாளி... பீப்... இந்தக்
    பகழைவந்தமான் பெண்ணியிருக்தகமானும்.
                     வீச்சு வீச்சுனு நடந்துக்கிட்டு... தடய் பகழைவமா !
வமாட்சுதமன் தமாத்தமா கன்னத்தில் மமாறி மமாறி அதறகிறமார். 
கன்னத்ததப் பிடித்துக்பகமாண்டு கத்துகிறமார் வமாட்சுதமன் 
தமாத்தமா. பின்னமால் நகர்ந்து ஓடி தடுமமாறி 
விழுகிறமார்.செமாவிக்பகமாத்து எகிறிப்தபெமாய் தூர விழுகிறது. 
தசெமாடமாக்கமாரர் எட்டி உதடக்கிறமார். முதுகில் இரண்டு 
அடிப்தபெமாட்டு வமாட்சுதமன் பெனியதன பெற்றி இழுக்கிறமார்.
பெனியன் கிழிந்து தகயுடன் வருகிறது. வமாட்சுதமன் ஐதயமா 
அம்மமா என்று செக்தியின்றி பமல்லிய குரலில் கத்துகிறமார். 

தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
                   உன்னயத் தவர யமாருங் பகதடயமாதுடமா 
பகழைவமா...

நீதமாஞ்செமாவி தபெமாட்டுத் 
பதமாறந்திருக்தகமாணும்.நீ 
தகக்கறப்பெ  ரண்டு  தசெமாடமா ஒசுல கூடக்

குடுத்ததனடமா..
பகழைவமா, எதுக்குடமா இப்பெடிப் 

பெண்ணின... தடய்...
பெற்கதளக்  கடித்துக்பகமாண்டு மீண்டும் மீண்டும் 
உததத்தமார்.வமாட்சுதமன் தமாத்தமா தகபயடுத்து 



கும்பிட்டுக்பகமாண்டு “அய்தயமா செமாமீ நமானில்தலதய” 
என்று கதறுகிறமார். தகட்டுக்கு அந்தப்பெக்கம் இருந்து 
கூட்டம் தவடிக்தகப்பெமார்கிறது.

தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
 ஒழுங்கமாச் பசெமால்லீரு... நீ தமான 

பெண்ணுன ?
வமாட்சுதமன்

 அய்தயமா... எனக்கு ஒன்னுந் 
பதரியமாதத....
வமார்த்தத வரமாமல் வமாட்சுதமன் தகவிக் தகவி அழுகிறமார். 
எழுவதற்கு தகதய ஊன்றி ஊன்றி முயல்கிறமார். 
முடியவில்தல.

தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர்
இவனத் தவர ஆளுக் பகதடயமாது. 

உள்ள பூதறதுக்கு
செமாவி இவங்கிட்டத்தமான் 

இருக்தகமாணும். பகழைட்டு
பீப் நமாயி பீப் ,என்ன அலும்பு 

பெண்ணீருக்கறமான் பெமாதரன்.

கூட்டம் பமல்ல கதலகிறது.வமாட்சுதமன் தககதள 
ஊன்றி எழுகிறமார். உட்கமார்ந்தபெடிதய பமல்ல நகர்ந்து 
தகபின் ரூம் பெடிக்கட்டில் உட்கமாருகிறமார். உடல் 
நடுங்கிக்பகமாண்டு இருக்கிறது.கண்ணிர் 
வழிந்துக்பகமாண்டு இருக்கிறது.
Dissolve To 



கமாட்சி #5           பெகல்      
@தசெமாடமாக்கதட முன்

பீடமாக்கதடக்கமாரர்
  மமாமமா... இங்க பெமாருங்க.... இந்த தகரம்
  புடுங்கியிருக்குது. 
  ( செந்ததமாசெத்ததமாடு கத்தினமார் )  

குளிர்பெமான விளம்பெர தகரத்தத தனியமாக எடுக்கிறமார்  
பீடமாக்கதடக்கமாரர்.  தசெமாடமாக்கதடயின் கதவுக்கு தமல் 
அகலமமான செந்து. ஒரு ஆள் நுதழையும் அளவுக்கு ஓட்தட.

தசெமாடமாக்கதடகமாரர் 
  தட செக்தி .... பூதன் எங்கீடமா ?

செக்தி ததலக்குனிந்து பகமாள்கிறமான். சிவந்து வீங்கிய உதடு. 
தசெமாடமாக்கதடகமாரர் சுற்றுப்புறத்தத தநமாட்டம் விடுகிறமார். 
பீடமாக்கதடக்கமாரதர பெமார்கிறமார்.
  தசெமாடமாக்கதடகமாரர்

   பூதன் தமான் மமாப்பிள்ள...
பீடமாக்கதடக்கமாரர்

   பூதன் எப்பெடி இந்த செந்துல 
   பூகுவமான் மமாமமா?

தசெமாடமாக்கதடகமாரரின் முகம் குழைப்பெத்தில் ஆழ்ந்தது.
செண்முகம் 

   வத்ததனயும் கமாணமாம்...

தசெமாடமாக்கதடகமாரர்  



   அவனுங்க ரண்டு தபெருந்தமான் அப்பெ. 
எச்செக்கலத் 

   பீப் தமாதயமாலிவ  பீப். 
தகக்கறப்பெபவல்லமாம் 

   குடுத்ததனடமா...அவன் வவுத்துல 
அறுக்க...

   பீப் ததவ்டியமா பீப் மவனுங்க 
Dissolve To

கமாட்சி #6           பெகல்               
@தசெமாடமாக்கதடக்குள் 

தசெமாடமாக்கதடகமாரர் உதடந்துகிடந்தவற்தற 
பபெமாறுக்கினமார். பவளிதய பகமாட்டினமார்.பதமாட்டி நீர் 
முழுவதும் பவளிதயற்றினமார். திதயட்டர் நீர் பதமாட்டியில் 
நீர் பிடித்து ஊற்றினமார். பெமாட்டில்கதள கழுவத் 
பதமாடங்கினமார். செக்தி அவதரதய தவடிக்தக 
பெமார்த்துக்பகமாண்டு இருந்தமான். 

கமாட்சி #7           பெகல்     
@திதயட்டர் நீர் பதமாட்டி 

பதமாட்டிக்குப் தபெமாய் நீர் குடிக்கிறமான் செக்தி.

கமாட்சி #8           பெகல்     
@க்யூவுக்குள் 



க்யூவுக்குள் தபெமாகிறமான் செகதி.  க்யூ இருட்டமாக  உள்ளது. 
வத்திகுச்சி பெத்ததவக்கும் ஓதசெ. பீடியின் புதக க்யூவில் 
இருந்து பவளிதயறுகிறது. க்யூவுக்குள் இருந்து செக்தியின் 
அப்பெனின் குரல் “கண்ணு” என்று தகட்கிறது. நதடசெனின் 
குரல் “பநஞ்சு வலிக்கிது டமா செக்தீ” என்று தகட்கிறது. 

கமாட்சி #9           பெகல்         @ க்யூவுக்கு 
பவளிதய தரமாடு  

க்யூவின் பவளிப்புறமமாக பவளிதயறுகிறமான் செக்தி. உடல் 
கமாக்கமாய் வலிப்பு சில பநமாடிகள் வந்தது தபெமால 
நடுங்குகிறது. ததலதய உதறி தககளமால் முகத்தத 
துதடத்துக்பகமாள்கிறமான் செக்தி. அடிபெட்ட உதட்டில் 
தகப்பெட வலியில் துடிகிறமான் செக்தி. திதயட்டருக்கு எதிதர 
இருந்து கட்டில் கதடப்பெமாட்டி செக்திதய வமா என்று 
தசெதகயமால் அதழைக்கிறமாள். அவதள தநமாக்கி நடக்கிறமான் 
செக்தி. பெமாட்டியின் ததலயில் இருந்த கூதடதய  இறக்க 
தகபகமாடுகிறமான் செக்தி. பெமாட்டி செக்தியின் முகத்ததப் 
பெமார்க்கிறமாள்.

பெமாட்டி
  என்னடமா மூஞ்சி வீங்கியிருக்குது ?

ததலகுனிந்து கட்டிதலப் பிடித்துக்பகமாண்டு கீதழை 
உட்கமார்ந்து அழுகிறமான் செக்தி. பெமாட்டி ததலதய 
தடவிணமாள்.

பெமாட்டி
(பெதட்டத்துடன் )

    என்னடமா என்னடமா 



பெமாட்டி இவதனப்பெமார்த்துக்பகமாண்தட பபெமாருட்கதள 
கதட பெரப்பினமாள். செக்தி எழுகிறமான். தக மண்தண 
தட்டுகிறமான். நடக்கிறமான். தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர் 
தகட்டுக்குள் இருந்து பெமார்கிறமார்.  

தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர் குரல் 
    செக்தி... தடய்... செக்திதவலு...

செக்திதவல் அவரின் குரதல செட்தட பசெய்யமாமல் 
நடக்கிறமான்.

தசெமாடமாக்கதடக்கமாரர் குரல் 
    உள்ள வமாடமா... தடய் 

அவர் குரலின்அதழைப்பு ஒரு பநமாடி செக்திதய  நிறுத்தியது. 
திரும்பி தகட்தடப் பெமார்கிறமான். மீண்டும் அவன் 
நடக்கிறமான்... நடக்கிறமான்...நடக்கிறமான்...



முற்றும்

இந்த இறுதி அத்தியமாயம் பபெருமமாள்முருகனின்  
பெதடப்தபெ சிததக்கமாமல்  அவர் பவளிகமாட்டும் 
பெத்திரங்களின் உணர்வுகள் அடிப்பெதடயில் அப்பெடிதய 
திதரக்கததயமாக மமாற்றப்பெட்டு உள்ளது. விவரதணகள் 
திதரக்கதத இலக்கண   கமாட்சிப்பெடுத்துதளுக்கு ஏற்பெ 
நிகழ்கமாலத்திற்க்கு  மமாற்றப்பெட்டு உள்ளது. ஒவ்பவமாரு 
கமாட்சியிலும் ததலப்பில் கமாட்சியின் எண், கமாட்சி நடக்கும்
தநரம் பெகல் அல்லது இரவு என்றும், கமாட்சி நடக்கும் 
இடம் ஆகியதவ குறிப்பிடப்பெட்டு உள்ளது. கமாட்சி 
நடக்கும் இடத்தத உள் அல்லது பவளி என்றும் கூட  
பபெமாதுதமப்பெடுத்திக்பகமாள்ளலமாம்.  கமாட்சித் ததலப்தபெ 
அடுத்து கமாட்சித்  துணுக்குகள் (Shots) அளிக்கப்பெட்டு 
உள்ளன. அததன அடுத்து வசெனங்கள் 
(Dialog)...,தததவப்பெட்டமால் மீண்டும் கமாட்சித்துணுக்குகள் 
என்று கமாட்சிகள் கட்டதமக்கப்பெட்டு உள்ளது.  நமாவலின் 
இறுதியில் “நின்று திரும்பி தகட்தட பெமார்த்தமான்” என்று 
முடியும் முடிவில்லமாத முடிவு ( Open Ending)  மட்டும் 
“திரும்பி தகட்தடப் பெமார்கிறமான். மீண்டும் அவன் 
நடக்கிறமான்...” என்று முடிவுறு முடிவமாக (Closed Ending)  
மமாற்றப்பெட்டு உள்ளது. 


